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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Sentença

ID 102873

Vistos.

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do 

servidor Marcos José Faveri de Lima, Oficial de Justiça, matrícula nº 5011, 

visando a apuração do fato noticiado na Portaria inaugural nº 

017/2016/DF.

Referido procedimento teve início a partir de representação formulada pelo 

Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta em face do processado, 

que, em tese, recebeu mandado urgente (mandado de citação e de prisão) 

e deixou de cumprir o ato no dia do recebimento, durante o plantão 

judiciário, cumprindo-o tão somente no final do expediente do dia seguinte 

(23 de abril de 2012 – segunda-feira) e ainda emitiu certidão com conteúdo 

falso, por ter cerificado que compareceu na Cadeia Pública no dia 22 de 

abril de 2012 para cumprimento do mandado de citação e de prisão, em 

nítida contradição com a informação prestada pelo Diretor da Cadeia 

Pública Municipal (Ofício n.º 131/12/AF/MT) e com a assinatura lançada 

pelo agente do sistema prisional no dorso da decisão judicial.

A representação veio instruída com os documentos de fls. 04/16.

Às fls. 36/37 consta a ata de instalação da comissão processante e início 

de apuração.

O processado requereu produção de provas às fls. 46/48, o que foi 

deferido conforme ata de deliberação da comissão processante aportada 

à fl. 52.

Foram juntados aos autos os documentos de fls. 56/59, 60/78 e 79.

Às fls. 82/84 consta o termo de audiência de instrução, oportunidade em 

que foi interrogado o requerido.

Pela Comissão Processante foi deliberada a necessidade da oitiva do 

agente penitenciário que assinou o mandado (fl. 88), cuja audiência foi 

realizada na data de 07 de fevereiro de 2017, consoante se vê às fls. 

92/95.

Foi necessária ainda a oitiva do Sr. Adalto Pereira da Silva visando 

esclarecer a data do recebimento do mandado pelo mesmo, tendo o ato 

sido realizado consoante termo de fls. 99/101.

 Pela Comissão Processante foi apresentado parecer às fls. 104/109, 

opinando pelo não indiciamento do servidor e consequente absolvição 

prévia.

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

 Com efeito, cotejando todo o acervo probatório, conclui-se que não é o 

caso de indiciamento do servidor para aplicação de penalidade no 

presente Processo Administrativo Disciplinar.

Pelo que ficou demonstrado no feito, o processado compareceu na Cadeia 

Pública Municipal no dia 22 de abril de 2012, oportunidade em que intimou o 

acusado Adalto Pereira da Silva, cuja assinatura e data de recebimento 

constam no verso da decisão (fls. 04/07verso) que serviu como mandado 

e ainda como afirmado pelo próprio acusado quando de sua oitiva neste 

feito, momento em que esclareceu que tal fato ocorreu na referida data, 

antes mesmo da realização das visitas que, como é de conhecimento 

público, ocorrem aos domingos.

Por outro lado, o agente penitenciário inquirido reconheceu a assinatura e 

os números de data contidos no verso da decisão de fl. 07 verso e 12 

como sendo dele mesmo, datados de 23/04/2012, afirmando que pode 

ocorrer de em um dia ser intimado o preso e no outro dia ser intimado o 

Diretor da Cadeia.

Assim, a certidão do servidor está em consonância com os depoimentos 

prestados, não havendo comprovação de que tenha ocorrido de modo 

diverso, não obstante a informação do Diretor da Cadeia Pública constante 

dos ofícios de fls. 11 e 14, no sentido de o mandado ter sido cumprido no 

dia 23.04.2012, vez que tal informação provavelmente foi prestada com 

base na data de recebimento da decisão pelo agente prisional.

No mais, é importante ressaltar que o Oficial de Justiça goza de fé pública, 

de sorte que se presume a veracidade da certidão, o que fora 

devidamente esclarecido nos autos.

Assim, pelas provas produzidas, verifica-se que os fatos não dão ensejo 

a qualquer coerção administrativa, visto que não restou caracterizada a 

falsificação da certidão.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 48, alínea "a" do Provimento n.º 

005/2008/CM, ABSOLVO o servidor Marcos José Faveri de Lima e 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos, sem qualquer registro na 

ficha funcional do servidor.

Publique-se. Intimem-se o requerido e seu defensor constituído.

Transitada esta em julgado, COMUNIQUE-SE a Exma. Sra. 

Corregedora-Geral da Justiça e ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça, encaminhando-se cópia da presente, nos termos 

do artigo 30 do Provimento nº 05/2008-CM.

Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO MARTINS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto à 

Correspondência Devolvida sob Id 11838956, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentando endereço atualizado da Parte Requerida. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001979-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto às 

informações trazidas pela Sra. Perita Judicial sob Id 11828127, no prazo 

de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-54.2018.8.11.0007

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:

GIVANILDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Diligência Negativa sob Id 11852361, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142085 Nr: 4103-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 
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DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

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

Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:MT 12.333

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140255 Nr: 3078-42.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerry Adriano Pereira

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:8054/MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103587 Nr: 5325-35.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Filippelli - 

OAB:15.280-A/MT

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

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

Advogados, para recolher as custas processuais, no importe de R$ 

533,31 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), conforme 

Certidão do Cartório Distribuidor (Fl. 48), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106724 Nr: 2042-67.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Mellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Como a Defensoria Pública não foi intimada da sentença proferida nos 

autos, consoante atesta a certidão de fls. 49, torno sem efeito à certidão 

de trânsito em julgado de fls. 43, devendo a Secretaria da Vara cumprir 

integralmente as determinações exaradas, inclusive as intimações das 

partes.

Deixo, por ora, de apreciar a petição de fls. 44/46.

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARAUJO SILVA (AUTOR)

MARCOS ANTONIO ALVES (AUTOR)

NARDELE DA SILVA MACHADO (AUTOR)

OBIDORALDO DIAS LOPES (AUTOR)

EDSON SOARES REIS (AUTOR)

ERNANDO SOUSA DA SILVA (AUTOR)

PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

CARLOS ALBERTO SILVA FRAZAO (AUTOR)

JOSE COELHO DA SILVA (AUTOR)

JOSE DE LIMA SALVADOR (AUTOR)

JOSE MARTINS MENDONCA (AUTOR)

JOSE RAIMUNDO RODRIGUES (AUTOR)

JOSMAR DE PAULA GONCALVES (AUTOR)

JOSE MOREIRA LIMA NETO (AUTOR)

DIRCEU ALFREDO DOS SANTOS (AUTOR)

LUIS SILVA SANTOS (AUTOR)

CLAUDENOR CARDOSO SILVA (AUTOR)

LUIS CANDIDO DE SOUSA (AUTOR)

FRANCISCO DAS CHAGAS LEONEL DA SILVA (AUTOR)

ALDENOR SOARES DA SILVA (AUTOR)

ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

RAIMUNDO VALTER DA SILVA (AUTOR)

PEDRO ELIAS CAMARGO (AUTOR)

RAIMUNDO NONATO MIRANDA (AUTOR)

SAULO MARTINS (AUTOR)

SECUNDINO LINDOSO DINIZ (AUTOR)

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

ADEMIL SILVA (AUTOR)

RONEI FRANCISCO DA ROCHA (AUTOR)

ANTONIO DE JESUS SANTOS (AUTOR)

ANTONIO LUIZ CORREA (AUTOR)

ANTONIO CARLOS PEREIRA (AUTOR)

ANTONIO COSTA DE SOUSA (AUTOR)

CARLITO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

FRANCISCO OLIVEIRA COELHO (AUTOR)

ARMANDO DOS SANTOS (AUTOR)

FRANCISCO MACHADO DA COSTA (AUTOR)

GEORGE ADRIANO DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

JAIME MESQUITA DA SILVA (AUTOR)

JOAO ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

GERSON DE MELLO FLORENCIO (AUTOR)

ISRAEL FERREIRA COQUEIRO (AUTOR)

JOAO JACINTO FARIAS (AUTOR)

JOAO RODRIGUES REIS (AUTOR)

JOAO FERNANDES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001381-32.2017.8.11.0007 

Vistos, Antes de verificar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, considerando a amplitude da controvérsia e a multiplicidade de 

envolvidos, entendo pertinente fomentar a solução consensual deste feito 

como medida de celeridade e economia processual. Para tanto, designo 
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sessão de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no plenário desta comarca. Intimem-se os envolvidos para 

comparecer à solenidade. O não comparecimento ensejará ato atentatório 

à dignidade de justiça e poderá ser sancionado com multa (§8º, art. 334, 

CPC). Os envolvidos poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Havendo 

autocomposição, o feito ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Registro que o prazo de resposta somente fluirá após eventual 

recebimento da inicial e citação. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002254-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SECUNDINO LINDOSO DINIZ (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ CORREA (REQUERENTE)

RAIMUNDO VALTER DA SILVA (REQUERENTE)

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

RONEI FRANCISCO DA ROCHA (REQUERENTE)

SAULO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002254-32.2017.8.11.0007 

Vistos, Antes de verificar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, considerando a amplitude da controvérsia e a multiplicidade de 

envolvidos, entendo pertinente fomentar a solução consensual deste feito 

como medida de celeridade e economia processual. Para tanto, designo 

sessão de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no plenário desta comarca. Intimem-se os envolvidos para 

comparecer à solenidade. O não comparecimento ensejará ato atentatório 

à dignidade de justiça e poderá ser sancionado com multa (§8º, art. 334, 

CPC). Os envolvidos poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Havendo 

autocomposição, o feito ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Registro que o prazo de resposta somente fluirá após eventual 

recebimento da inicial e citação. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002253-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PEDRO ELIAS CAMARGO (REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO MIRANDA (REQUERENTE)

LUIS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

MANOEL ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

NARDELE DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

OBIDORALDO DIAS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002253-47.2017.8.11.0007 

Vistos, Antes de verificar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, considerando a amplitude da controvérsia e a multiplicidade de 

envolvidos, entendo pertinente fomentar a solução consensual deste feito 

como medida de celeridade e economia processual. Para tanto, designo 

sessão de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no plenário desta comarca. Intimem-se os envolvidos para 

comparecer à solenidade. O não comparecimento ensejará ato atentatório 

à dignidade de justiça e poderá ser sancionado com multa (§8º, art. 334, 

CPC). Os envolvidos poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Havendo 

autocomposição, o feito ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Registro que o prazo de resposta somente fluirá após eventual 

recebimento da inicial e citação. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002248-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCISCO OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

GERSON DE MELLO FLORENCIO (REQUERENTE)

FRANCISCO DAS CHAGAS LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

ISRAEL FERREIRA COQUEIRO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAIME MESQUITA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCO MACHADO DA COSTA (REQUERENTE)

GEORGE ADRIANO DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002248-25.2017.8.11.0007 

Vistos, Antes de verificar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, considerando a amplitude da controvérsia e a multiplicidade de 

envolvidos, entendo pertinente fomentar a solução consensual deste feito 

como medida de celeridade e economia processual. Para tanto, designo 

sessão de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no plenário desta comarca. Intimem-se os envolvidos para 

comparecer à solenidade. O não comparecimento ensejará ato atentatório 

à dignidade de justiça e poderá ser sancionado com multa (§8º, art. 334, 

CPC). Os envolvidos poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Havendo 

autocomposição, o feito ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Registro que o prazo de resposta somente fluirá após eventual 

recebimento da inicial e citação. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002252-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DE LIMA SALVADOR (REQUERENTE)

JOAO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

JOAO FERNANDES RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE MOREIRA LIMA NETO (REQUERENTE)

JOSE RAIMUNDO RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSMAR DE PAULA GONCALVES (REQUERENTE)

JOAO JACINTO FARIAS (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES REIS (REQUERENTE)

LUIS CANDIDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002252-62.2017.8.11.0007 

Vistos, Antes de verificar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, considerando a amplitude da controvérsia e a multiplicidade de 

envolvidos, entendo pertinente fomentar a solução consensual deste feito 

como medida de celeridade e economia processual. Para tanto, designo 

sessão de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no plenário desta comarca. Intimem-se os envolvidos para 
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comparecer à solenidade. O não comparecimento ensejará ato atentatório 

à dignidade de justiça e poderá ser sancionado com multa (§8º, art. 334, 

CPC). Os envolvidos poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Havendo 

autocomposição, o feito ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Registro que o prazo de resposta somente fluirá após eventual 

recebimento da inicial e citação. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000004-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DURAES (REQUERENTE)

JOAO ZILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS OAB - GO41007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000004-89.2018.8.11.0007 

Vistos, Antes de verificar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, considerando a amplitude da controvérsia e a multiplicidade de 

envolvidos, entendo pertinente fomentar a solução consensual deste feito 

como medida de celeridade e economia processual. Para tanto, designo 

sessão de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no plenário desta comarca. Intimem-se os envolvidos para 

comparecer à solenidade. O não comparecimento ensejará ato atentatório 

à dignidade de justiça e poderá ser sancionado com multa (§8º, art. 334, 

CPC). Os envolvidos poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Havendo 

autocomposição, o feito ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Registro que o prazo de resposta somente fluirá após eventual 

recebimento da inicial e citação. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000005-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DURAES (REQUERENTE)

JOAO ZILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS OAB - GO41007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000005-74.2018.8.11.0007 

Vistos, Antes de verificar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, considerando a amplitude da controvérsia e a multiplicidade de 

envolvidos, entendo pertinente fomentar a solução consensual deste feito 

como medida de celeridade e economia processual. Para tanto, designo 

sessão de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no plenário desta comarca. Intimem-se os envolvidos para 

comparecer à solenidade. O não comparecimento ensejará ato atentatório 

à dignidade de justiça e poderá ser sancionado com multa (§8º, art. 334, 

CPC). Os envolvidos poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Havendo 

autocomposição, o feito ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Registro que o prazo de resposta somente fluirá após eventual 

recebimento da inicial e citação. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001280-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BISPO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001280-92.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOAQUIM BISPO RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos, Apesar da 

indicação do polo ativo de que pretende produzir prova pericial, diante do 

pedido genérico de produção probatória tecido na contestação, determino 

a intimação do polo passivo para, em 10 dias, especificar as provas que 

pretende produzir. Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos. 

Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & WEBER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACENTRAL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME (RÉU)

JOELCIO DA COSTA RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO TEMOTEO DA COSTA OAB - SC32714 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000252-89.2017.8.11.0007 

AUTOR: MACHADO & WEBER LTDA - ME RÉU: ACENTRAL SOLUCOES 

AMBIENTAIS EIRELI - ME, JOELCIO DA COSTA RODRIGUES Vistos, 

Estando formalmente adequada a reconvenção apresentada no bojo da 

contestação de fls. 121/158, registro que o pedido reconvinte será 

processado. Na impugnação à contestação de fls. 139/147, o 

autor/reconvindo contestou o pedido tecido como reconvenção e juntou 

documentos. Neste passo, intime-se a parte requerida/reconvinte para 

manifestação, em 15 dias, acerca dos documentos juntados e da 

contestação à reconvenção. Decorrido o aludido lapso temporal, 

voltem-me conclusos para as providências preliminares e deliberações 

pendentes. Ainda, concedo o prazo de 15 dias para os envolvidos 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118108 Nr: 6032-32.2014.811.0007

 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: LBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos,

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir em até 10 dias, sob pena de preclusão. O silêncio acarretará 

julgamento imediato.

Após, vista ao MPE e conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 90915 Nr: 111-97.2011.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Melo Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,O polo ativo requereu diligências judiciais para localização do 

endereço do polo passivo.É o relato. Decido. Fundamental assinalar que 

diante dos princípios da inércia e da imparcialidade e dos dispositivos 

afetos aos ônus dos envolvidos em uma demanda, salvo exceções 

devidamente fundamentadas, o poder judiciário não pode praticar atos de 

interesse das partes, sob pena de tumultuar as funções dos atores 

processuais.Importante, ainda, registrar que mesmo nos casos 

excepcionais, a fundamentação deve ser clara e objetiva, o que não é 

possível no feito em tela, pois a atuação judicial requerida, sem a devida 

comprovação de que o interessado esgotou os meios à sua disposição, 

significa, “data venia”, assumir o ônus dos demandantes.Por entender 

oportuno, trago à baila alguns julgados no sentido de que a atuação do 

poder judicial em favor de um dos demandantes é subsidiária e derradeira: 

52209369 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA DILIGÊNCIAS 

DA PARTE NÃO ESGOTADAS. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, 

RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas bacenjud, renajud e infojud, 

com o intuito de obter informações acerca do endereço do executado, é 

medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada apenas quando a 

parte não dispuser de outro meio para atingir seu objetivo. A consulta 

online aos sistemas bacenjud, renajud e infojud, com o intuito de obter 

informações acerca do endereço do executado, é medida excepcional e 

derradeira, devendo ser utilizada apenas quando a parte não dispuser de 

outro meio para atingir seu objetivo. (TJMT; AI 115073/2014; Capital; Rel. 

Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 18/11/2014; DJMT 25/11/2014; Pág. 

15).Com tais considerações, indefiro o pleito de fl. 128 para diligenciar em 

favor da parte autora e concedo o lapso temporal de 30 dias para impulso 

da parte interessada, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000131-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA NERY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO JOSE CORVETTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Edivaldo Corvetto (TERCEIRO INTERESSADO)

Eliana Aparecida Corveto (TERCEIRO INTERESSADO)

Edinaldo Corvetto (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000131-95.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: EDNA NERY REQUERIDO: FREDERICO JOSE CORVETTO 

Vistos, Edna Nery ajuizou o procedimento em tela, objetivando alvará 

judicial para o levantamento de valores depositados nas contas bancárias 

que seu falecido companheiro Frederico José Corvetto mantinha junto ao 

Banco do Brasil e à Cooperativa Sicredi. Registrou que o companheiro 

faleceu em 23/03/2016 e que não teve acesso aos saldos eventualmente 

existentes. Instruiu a petição inicial com cópia dos documentos pessoais e 

com extrato emitido pelo INSS a apontando como dependente de “de 

cujus”. Ao receber a inicial, a magistrada contemporânea determinou a 

expedição de ofícios ao Banco do Brasil e à Cooperativa Sicredi, 

solicitando informações acerca de eventuais saldos bancários, deferiu a 

gratuidade de justiça e determinou a citação dos interessados, filhos do 

falecido. Em resposta, a Cooperativa Sicredi indicou a existência de R$ 

840,68 em conta de titularidade de Frederico (fl. 26). O Banco do Brasil 

apontou não haver saldo disponível em nome do falecido (fl. 40). Edivaldo 

Corvetto e Eliana Aparecida Corvetto foram citados. Edinaldo Corvetto não 

foi cientificado porque restou certificado que estava residindo em Várzea 

Grande-MT (fl. 33). Às fls. 35/36, a Defensoria Pública, representante da 

requerente, pugnou pela dispensa da intimação e resposta dos demais 

herdeiros, mediante o argumento de que a requerente é a única legitimada 

perante a previdência social para receber o valor depositado. Ao final, foi 

certificado o decurso do prazo de resposta de Edivaldo Corvetto e Eliana 

Aparecida Corvetto sem qualquer manifestação e a impossibilidade de 

citar Edinaldo Corvetto (fl. 44). É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Partindo do texto legal presente no art. 1º, da Lei n.º 6.858/80, 

preenchidos os requisitos, o dependente habilitado tem preferência sobre 

os sucessores civis para o recebimento dos direitos abrangidos pela 

referida lei. Contudo, o direito material em comento não é apto a afastar as 

garantias constitucionais do devido processo legal, tais como a ampla 

defesa e o contraditório. A não participação dos sucessores civis ao feito 

pode, inclusive, gerar a nulidade do processo. A jurisprudência nacional 

compartilha o entendimento de que é necessária a participação dos 

demais herdeiros em casos como o presente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DE 

TODOS OS HERDEIROS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO 

DIREITO HEREDITÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUCESSÓRIO DOS 

DEMAIS HERDEIROS CONHECIDOS. INVIÁVEL A CONCESSÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - 

APL: 07018311420168020046 AL 0701831-14.2016.8.02.0046, Relator: 

Des. Domingos de Araújo Lima Neto, data de Julgamento: 18/12/2017, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2017). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PEDIDO ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEPOSITADOS EM NOME DO DE CUJUS. DESPESAS COM O 

FUNERAL. NECESSIDADE DA MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. 

Ainda que seja possível, independentemente de inventário ou arrolamento, 

a teor do que estabelece o art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, o recebimento de 

valores devidos e não recebidos em vida, inexistindo dependente do de 

cujus habilitado junto ao INSS, mas tendo ele deixado filhos/sucessores, 

cabe a manifestação de todos estes a respeito do pedido de alvará, por 

um só deles, ainda que somente este tenha arcado com o valor do funeral. 

Agravo de instrumento desprovido, de plano. (TJ/RS. Apelação Cível Nº 

70064205487, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 03/06/2015). Ante o exposto, indefiro o 

pedido de dispensa da citação do herdeiro ainda não citado e determino a 

intimação da Defensoria Pública, representante do polo ativo, para que, em 

15 dias, promova o andamento do feito, apontando o endereço para 

citação ou apresentando documento constando a concordância do 

referido herdeiro. Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003306-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO RÉU: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, 

Eleutério dos Santos de Almeida Neto ajuizou ação em face do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, objetivando sua 

transferência para hospital com estrutura para realização dos 

procedimentos cirúrgicos que necessita e também para ser submetido à 

cirurgia indicada pelo médico que o atendeu. Registrou que se encontra 

internado no hospital regional desta cidade, com fratura na coluna 

vertebral T12 (CID: S 32.0), ocasionada por acidente automobilístico e 

aguardando providências por parte do SUS. Assinalou que não possui 

condições financeiras para o tratamento particular. Entendendo presentes 

os requisitos, pediu a concessão de tutela de urgência antecipatória para 

seu transporte e deslocamento para imediata internação e realização da 

cirurgia, bem como tratamento medico em hospital de referência 

cadastrado junto ao SUS ou, sendo necessário, em hospital da rede 

privada. Juntou documentos pessoais, relatórios médicos e laudos de 

exames. Por meio da decisão de fls. 33/36, este juízo determinou a 

complementação da exordial para juntada de outros documentos, como 

cartão do SUS, requerimento administrativo, comprovante de residência, 

relatório com especificação dos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas, exames médicos realizados, etc. Intimado, o polo ativo 

apresentou novos documentos médicos e pessoais. Instado a manifestar, 
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o NAT apresentou relatório de fls. 56/57. Às fls. 61/63, este juízo deferiu 

parcialmente o pedido nestes termos: “a) Que o Município providencie a 

transferência do paciente, comprovando nos autos em até 02 dias. A 

transferência deverá ser previamente autorizada por médico em 

documento onde conste expressamente a possibilidade de mobilidade do 

paciente. b) Que o Estado de Mato Grosso providencie a realização da 

cirurgia indicada pelo médico que atendeu o paciente, desde que tomadas 

as cautelas inerentes à situação patológica do autor, em até 05 dias, bem 

como que forneça os demais cuidados e medicamentos necessários ao 

restabelecimento do paciente. c) O descumprimento desta decisão 

acarretará a responsabilidade pessoal, civil, administrativa e criminal dos 

secretários de saúde dos entes demandados e dos respectivos chefes do 

executivo, ou seja, poderão responder por crime de desobediência e por 

improbidade administrativa, além de eventual responsabilidade por danos 

materiais e morais. Poderá, ainda, como coerção, ser aplicada multa ou 

realizado bloqueio “on line”. d) CITEM-SE e intimem-se os requeridos, 

constando as advertências legais”. Certificado o cumprimento de mandado 

de citação na pessoa do Secretario de Municipal de Saúde à fl. 70. O autor 

requereu o bloqueio de verbas públicas e juntou orçamentos (fls.74/89). O 

Município de Alta Floresta alegou que o autor não reside nesta comarca e 

requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente municipal e a 

extinção do feito. Juntou documentos (fls.91/95). Reiterado o pedido de 

bloqueio de ativos pelo autor mediante a juntada de novos orçamentos 

(fls.97/103). Por meio da contestação de fls. 104/109, o Estado de Mato 

Grosso arguiu a preliminar de ausência de interesse processual e, o 

mérito que deve ser observado(a): a) a realidade orçamentária do ente; b) 

a repartição de competências quanto às escolhas na alocação de 

recursos públicos e; c) o princípio da isonomia. Requereu a extinção do 

feito sem julgamento do mérito, e, subsidiariamente, a improcedência dos 

pedidos autorais. Às fls. 132/149, o demandante afirmou que reside em 

Alta Floresta há aproximadamente 10 meses para recuperar-se de 

tratamento de saúde que estava realizando antes do acidente, 

defendendo que o Município de Alta Floresta deve ser mantido no polo 

passivo da relação processual. No ato, reiterou o pedido de bloqueios de 

verbas públicas e carreou orçamentos. À fl. 151, foi certificado o 

transcurso do lapso temporal conferido os requeridos para o cumprimento 

da tutela de urgência, sem qualquer informação quanto ao seu 

atendimento. Impugnação à contestação às fls. 154/167. Reiterado o 

pedido de bloqueio às fls. 169/171. Ordenada a apresentação de 

orçamentos atualizados, esses aportaram às 176/186. O Município de Alta 

Floresta apresentou contestação às fls. 190/199, alegando nulidade da 

citação e que é parte ilegítima. No mérito, afirmou: a) que não houve a 

comprovação da necessidade do tratamento; b) que não foi demonstrada 

a possibilidade de mobilidade do paciente; c) que o cumprimento da liminar 

pode e deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso e; d) que é 

impertinente a aplicação de multa diária. Requereu a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos 

autorais. Às fls. 202/204, o Município de Alta Floresta reiterou o argumento 

de que o autor não reside nesta urbe, conforme petição de fl. 91. À fl. 205, 

foi certificado que o Estado de Mato Grosso manteve-se inerte diante da 

intimação para manifestação sobre o derradeiro pedido de bloqueio de 

verbas e os orçamentos. É o relato do necessário. Decido. Com 

deferimento do pedido de tutela de urgência que consiste no transporte, 

cirurgia e demais cuidados para a restauração da saúde do autor, os 

entes requeridos foram intimados, porém o prazo transcorreu sem 

qualquer notícia quanto ao cumprimento da ordem (fl.205). Em situações 

como esta, o Código de Processo Civil autoriza os magistrados a adotar 

todas as medidas hábeis a concretizar suas decisões: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. “Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. §1º Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 

coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial (...)”. 

Atualmente, é pacífico perante os tribunais superiores e de piso 

apossibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar o 

cumprimento de ordens relativas ao direito à saúde. Por entender 

oportuno, trago à baila os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA 

NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO 

DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. 

BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 

06/11/2013)”. 52311223 - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO SEGUIMENTO. REJEIÇÃO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AO TRATAMENTO DA 

DIABETES TIPO I. URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. MEIO 

COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO. 

CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA 

RATIFICADA. (...) 2. A saúde é direito de todos e dever do estado, nos 

termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos 

cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua 

manutenção e restabelecimento. 3. Correta a decisão que determinou ao 

município que fornecesse, imediatamente, medicamentos e insumos 

necessários ao tratamento da diabetes tipo I, uma vez que a urgência e a 

gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 4. É lícito ao magistrado fixar meios 

coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública, com o 

objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, em caso 

cumprimento parcial da decisão judicial. (TJMT; RNec 38908/2017; Tangará 

da Serra; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 23/10/2017; DJMT 

30/10/2017; Pág. 65). Tendo sido deferida a liminar em dezembro de 2017, 

até o momento, não houve qualquer sinal de que os entes requeridos tem 

o intento de prover ao autor o transporte e o tratamento indicado pelos 

médicos que o atendem, obrigatória se faz a intervenção judicial para 

concretizar o direito à saúde. Considerando os argumentos apresentados 

pelo Município de Alta Floresta quanto à sua ilegitimidade (questão que 

será apreciada posteriormente por questão de organização processual) e 

o aparente grau de complexidade do tratamento pleiteado, entendo que 

apenas o Estado de Mato Grosso deve ser encarregado do cumprimento 

da tutela de urgência. Ante o exposto, com fulcro nas normas e 

jurisprudências supracitadas: 1 - DEFIRO o pedido autoral e DETERMINO o 

bloqueio em contas do Estado no valor de R$ 61.050,00 (sessenta e um mil 

e cinquenta reais). 1.1 - A requisição de constrição de verbas públicas 

será concretizada em gabinete, por meio do sistema Bacenjud, cujo 

extrato será acostado a presente decisão. 2 - Como o bloqueio, INTIME-SE 

o autor para em até 3 dias juntar as notas fiscais dos gastos e indicar a 

conta bancária de titularidade da empresa Pró-Vida Urgência e Emergência 

(CNPJ:27852249/0001-81), que será responsável pelo transporte do autor. 

2.1 – Conforme já destacado, a transferência do paciente deverá ser 

previamente autorizada por médico em documento onde conste 

expressamente a possibilidade de mobilidade do paciente. 3 - INTIME-SE o 

Estado de Mato Grosso, eletronicamente, para ciência e eventual 

manifestação no prazo de 5 dias. 4 - CERTIFIQUE-SE quanto ao 

cumprimento e quanto à tempestividade dos prazos acima estipulados. ÀS 

PROVIDÊNCIAS, com a máxima urgência. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002520-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002520-19.2017.8.11.0007 

AUTOR: APARECIDO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista a certidão retro, NOMEIO, em 

substituição ao médico anteriormente designado, o fisioterapeuta André 

Luiz de Brito, Crefito 985369-F, para efetuar a perícia na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, II do Novo 

Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se nos termos da decisão 

retro. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 21 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000144-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000144-26.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDIMILSON ALVES PEREIRA Vistos. Tendo em vista a 

certidão retro, devolva-se a Carta Precatória com as baixas necessárias e 

nossas homenagens de estilo. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de 

fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000425-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DETTMANN OAB - RO7698 (ADVOGADO)

ERICK CORTES ALMEIDA OAB - RO7866 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FELIZARDO DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000425-79.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA 

REQUERIDO: JUAREZ FELIZARDO DE SA Vistos. 1 - Cumpra-se da forma 

deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 21 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69036 Nr: 2009-82.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Fernandes Galhardo

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No presente feito, houve a fixação do quantum debeatur, conforme 

decisão de fls. 85/86.

Ainda, houve a informação dos dados bancários da causídica (fl. 88), 

para a liberação da verba sucumbencial e contratual (essa no importe de 

40% do valor sob execução) e a informação dos dados bancários da 

parte (fls. 102/103).

ISTO POSTO, determino a expedição do pertinente Precatório, visando o 

adimplemento do valor sob execução.

Após, com a informação da vinculação do respectivo valor à conta única, 

expeçam-se Alvarás Judiciais em favor da causídica (honorários 

sucumbenciais e contratuais 40%) e da parte Autora e voltem-me 

conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97631 Nr: 6173-56.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Conceição de Oliveira

 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.

No presente feito, houve o deferimento do processamento do 

procedimento de cumprimento de sentença (fl. 163), sendo que a 

autarquia previdenciária concordou com os cálculos apresentados pela 

parte autora/exequente (fl. 165), no valor total de R$ 69.342,11.

Dessa forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

autora/exequente às fls. 159/160 c/c planilha de fl. 161.

Determino a intimação da parte Autora na pessoa de seu causídico, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente seus dados bancários e os 

de sua constituinte, bem como indique o valor de seus honorários 

contratuais, instruído com o respectivo contrato.

 Após, determino a expedição do pertinente Precatório, visando o 

adimplemento do valor sob execução.

Por fim, com a informação da vinculação do respectivo valor à conta 

única, voltem-me conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada. Ainda, destaco que, 

a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos 

autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61869 Nr: 1673-15.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rubens Pelissari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:MT 

11516, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada efetuou o pagamento no montante 

de 30% (trinta por cento) do valor em execução cf. fls. 212/213, revogo a 

decisão de fl. 201.

 DEFIRO o pedido de fls. 203/204 e AUTORIZO o executado/Antonio 

Rubens Pelissari a realizar o pagamento parcelado do débito, no que se 

refere às 06 (seis) parcelas restantes e sucessivas, acrescidas de 

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

Quanto ao valor já depositado em Juízo, correspondente a 30% (trinta por 

cento) do débito sob execução, determino a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento, conforme dados bancários indicados à fl. 

206v.

No mais, aguarde-se em Cartório o cumprimento do parcelamento ora 

deferido, pelo prazo de 06 (seis) meses.

 Após, conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69036 Nr: 2009-82.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Fernandes Galhardo

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No presente feito, houve a fixação do quantum debeatur, conforme 

decisão de fls. 85/86.

Ainda, houve a informação dos dados bancários da causídica (fl. 88), 

para a liberação da verba sucumbencial e contratual (essa no importe de 

40% do valor sob execução) e a informação dos dados bancários da 

parte (fls. 102/103).

ISTO POSTO, determino a expedição do pertinente Precatório, visando o 

adimplemento do valor sob execução.

Após, com a informação da vinculação do respectivo valor à conta única, 

expeçam-se Alvarás Judiciais em favor da causídica (honorários 

sucumbenciais e contratuais 40%) e da parte Autora e voltem-me 

conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97534 Nr: 6069-64.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Paes de Carvalho

 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:

 Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.No ponto, tendo em 

vista a concessão do efeito suspensivo parcial ao Agravo de Instrumento 

nº 25748/2016, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários contratuais, no percentual de 30% do valor auferido pela 

parte, bem como seja reservado o “quantum” relativo à diferença entre 

este limite (30%) e o percentual contratado, ou seja, permanecendo sob 

depósito judicial o percentual de 10%, até o julgamento de mérito do 

recurso de agravo ou a solução final da Ação Civil Pública sob o ID 

135428, o que ocorrer primeiro.Independentemente do trânsito em julgado 

da sentença, EXPEÇAM-SE os alvarás às contas indicadas (fl. 98 e 114), 

transferindo as quantias para as contas da autora e de seu causídico 

(honorários contratuais e sucumbenciais) e conclusos.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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001792-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JULIANO ALVES NISTAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001792-75.2017.8.11.0007 

AUTOR: JORGE JULIANO ALVES NISTAL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. ACOLHO o pedido sob o 

Id n. 11670765 - Pág. 4. INTIME-SE a perita para a complementação da 

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

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

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

data da intimação. Verificada a necessidade de realização de nova perícia 

na parte, deverá a expert proceder ao agendamento na ocasião de sua 

intimação, do qual deverão ser intimadas as partes. Consigne-se que o 

prazo da entrega do laudo, neste caso, será de 15 (quinze) dias, contado 

da realização da perícia. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo. 

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de fevereiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001788-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001788-38.2017.8.11.0007 

AUTOR: ELENI RODRIGUES BARBOSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. ACOLHO o pedido sob o 

Id n. 11669094 - Pág. 3. INTIME-SE a perita para a complementação da 

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

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

apresentado a este juízo no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 
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data da intimação. Verificada a necessidade de realização de nova perícia 

na parte, deverá a expert proceder ao agendamento na ocasião de sua 

intimação, do qual deverão ser intimadas as partes. Consigne-se que o 

prazo da entrega do laudo, neste caso, será de 15 (quinze) dias, contado 

da realização da perícia. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo. 

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de fevereiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-86.2018.8.11.0007

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:

CRISTIANO SPOTTI GRECO (EXECUTADO)

LUIZ APARECIDO GRECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000431-86.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: CRISTIANO SPOTTI GRECO, LUIZ APARECIDO GRECO 

Vistos. Navegando pelos autos, verifico que a parte exequente não 

recolheu às custas processuais e taxa judiciária. Desta feita, DETERMINO 

à exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o depósito das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 21 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001190-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ANTUNES COELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTON RAIAN FERREIRA ARAÚJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Numero do Processo: 1001190-84.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: AMANDA ANTUNES COELHO EXECUTADO: ERIVELTON 

RAIAN FERREIRA ARAÚJO Vistos. Trata-se de ação de Execução de 

Alimentos, proposta por Enzo Brayan Antunes Ferreira de Araújo, menor 

impúbere, representado por sua genitora Amanda Antunes Coelho, em 

desfavor de ERIVELTON RAIAN FERREIRA ARAÚJO. Sob o Id n. 6864400, 

fora determinada a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias escolher o procedimento que pretende dar seguimento, bem 

como juntar a memória atualizada do débito a que se refere, sob pena de 

indeferimento da inicial. Certidão de decurso de prazo e a parte 

exequente, intimada na pessoa do douto Defensor Público, quedou-se 

inerte, Id n. 11474986. Na sequencia, determinou a intimação pessoal da 

parte exequente, sob pena de extinção, Id n. 11532269. Certidão do oficial 

de justiça informando que a autora mudou-se, sem deixar declinado seu 

novo endereço (Id n. 11762487). É o relatório. Decido. Como se sabe, é 

dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, e a exequente 

deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro lado, determina o art. 

274, parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas no endereço 

declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos: “Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.” Assim, tendo em vista que a 

parte exequente passou a residir em outro endereço sem informar ao 

Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua intimação para dar o 

devido andamento no feito no antigo endereço, resta caracterizado o 

abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito. Em 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. ISENTO de custas e despesas processuais. P.R.I.C. Transitado 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Alta 

Floresta, MT, 21 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CHAMPI MECHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

ANA PAULA ANGELO OAB - MT23373/O (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FLAVIO GONCALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AMARO BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO LUIZ ARSEGO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR PEREIRA LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000158-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JUNIOR PEREIRA 

LUCA REQUERIDO: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1000753-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000753-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Retornado os autos da Turma Recursal, aguarde-se 

a manifestação da parte interessada. Caso decorra o prazo de 15 

(quinze) dias, contado do trânsito em julgado do acórdão, sem 

manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, com as baixas 

e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1.006 da CNGC/MT, adotando as 

medidas pertinentes em caso de custas pendentes de quitação. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000032-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO)

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte executada, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 

11827523/118277575, no prazo de 05 (cinco) dias. Alta Floresta, 21 de 

fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000620-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONILDA RUIZ BRAGA HONORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000620-35.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA CLEONILDA RUIZ 

BRAGA HONORIO EXECUTADO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

Vistos. Trata-se de objeção de pré-executividade formulada pela parte 

requerida, alegando a falta de intimação acerca da sentença constante no 

Id n° 4747387. A parte requerida relata que só tomou ciência da referida 

sentença por meio de intimação publicada no DJE para cumprimento da 

decisão do Id n° 7155965. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

intimação da sentença foi realizada dia 11/02/2017 para ambas as partes, 

via sistema PJE, conforme pode ser verificado no quadro de 

movimentações do processo, bem como na aba de expedientes. Dessa 

forma, não deve prosperar a alegação da excipiente, pois a intimação foi 

feita regularmente, com a ferramenta disponível à época, sendo que 

competia à parte o devido acompanhamento processual no sistema 

informatizado. Importante esclarecer que com a entrada em vigor da 

Portaria N. 161/2017 de 20 de março de 2017 os atos processuais que 

eram realizados via Sistema PJE, passaram a ser objeto de publicação no 

Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme dispõe o inciso II, art. 2°, da 

referida Portaria. Assim, considerando que a intimação da sentença 

ocorreu no período em que os atos processuais ainda eram realizados via 

Sistema PJE e considerando, ainda, que as partes são responsáveis pelo 

acompanhamento/monitoramento processual, DEIXO DE ACOLHER a 

objeção de pré-executividade manejada no Id n° 8034880, pois reputo 

válida a intimação. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir a decisão constante no Id n° 7155965, no que tange 

ao pagamento da dívida. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 

2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELVICKSS LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11755844 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

11778618 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11755844, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011228-07.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA DO VALE FERNANDES (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 ter anexado o Alvará Eletrônico n° 383310-0/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIMAR TREVIZOLI DE BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO)

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: 

8010713-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDIMAR TREVIZOLI DE 

BARROS DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

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

para transferência do valor, conforme consta na petição num. 11416270. 

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

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 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: 8010713-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TREVIZOLI DE BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 383313-5/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010285-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TAKESHI NISHIMUTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 383315-1/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA ROSENDO DE OLIVEIRA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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: 

1001804-89.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE APARECIDA 

ROSENDO DE OLIVEIRA ROSSI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o depósito judicial do montante acordado e a parte 

autora requer o levantamento, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição num. 11117846. 

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

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 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: 1001804-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA ROSENDO DE OLIVEIRA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 383309-7/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010309-86.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RIBEIRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA COELLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - MT0008930S (ADVOGADO)

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

ALTA FLORESTA Avenida Ariosto da Riva n.º 1987, Centro - ALTA 

FLORESTA Numero do Processo: 0010309-19.2013.811.0010 Polo Ativo: 

EVALDO RIBEIRO DE CARVALHO Polo Passivo: SILVIA MARIA COELLI e 

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA LASKOSKI Vistos. Defiro a primeira 

parte do pedido constante do evento n.º 106. Assim, intime-se a parte 

executada para, querendo, oferecer embargos em 15 (quinze) dias 

(Enunciado nº 142 do FONAJE). Caso decorra o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados no evento n.º 106. Cumpra-se. Alta Floresta, 18 de agosto de 

2016. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE NOVAKOSKI SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID 11751858, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que o Município é isento do preparo de 

recurso interposto, nos termos do artigo 511, § 1º do Código de Processo 

Civil. Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor do 

recurso do ID nº 11751858, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

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: 

1000580-53.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AGNALDO APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente 

rejeito a preliminar aventada pela defesa no tocante a juntada de 

comprovante de endereço em nome da parte autora, pois verifico que o 

autor colacionou todos os documentos necessários a fim de possibilitar o 

ingresso no judiciário. Ademais, não se pode olvidar que no Brasil é 

prática comum e rotineira faturas de consumo de energia e água estar em 

nome de terceiros, ainda mais quando se trata de imóveis alugados, não 

podendo a partir deste fato impossibilitar o ingresso daqueles que 

necessitam do provimento jurisdicional a fim de satisfazer seus direitos, o 

que iria de encontro aos princípios norteadores do rito especial, quais 

sejam, da informalidade, celeridade e simplicidade. Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de TELEFÔNICA S/A, onde 

o Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

cadastros de proteção ao crédito de forma totalmente indevida por ordem 

da Reclamada, pois desconhece a dívida que ensejou a respectiva 

negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou 

contestação, impugnando os pedidos da inicial do Reclamante e 

sustentando que a inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu 

de forma regular ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, 

o pagamento tempestivo de suas dívidas, pugnando assim pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Inicialmente resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, quais sejam, 

longo histórico de consumo comprovando a utilização regular dos serviços 

telefônicos, o que no entendimento deste juízo foram perfeitamente aptas 

a modificar os direitos da parte autora e reforçando o vínculo contratual 

existente entre as partes, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Outrossim, verifico que o Reclamante não impugnou a 

contestação apresentada de forma específica, momento que tinha para 

contrapor as alegações da parte Reclamada, bem como demonstrar a 

ilegalidade na inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, uma 

vez que a impugnação apresentada é totalmente genérica. Assim, tenho 

que o presente processo não demanda maiores explicações, posto que 

restou devidamente comprovado a utilização regular dos serviços 

telefônicos com posterior inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos 

de crédito ante o não pagamento tempestivo de suas dívidas. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou entendimento: 

“RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - PLANO DE 35 REAIS - PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DA LINHA E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- PROCEDÊNCIA PARCIAL - SERVIÇOS DE TELEFONIA EFETIVAMENTE 

PRESTADOS - EMPRESA QUE APRESENTA AS FATURAS - LIGAÇÕES 

EFETUADAS - DESCRITAS MINUCIOSAMENTE - FATURAS NÃO 

IMPUGNADAS - DÍVIDA EXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar na inexistência de 

débitos quando a empresa de telefonia apresenta a faturam, origem da 

dívida, na qual consta, minuciosamente, todas as ligações efetuadas, uma 

a uma. (RI 2634/2009, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 24/05/2010)” Daí porque se 

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

danos morais, tampouco declaração de inexistência de débitos, tendo em 

vista a existência de débitos regulares inadimplidos pelo autor e a 

regularidade na inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos 

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

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001433-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA EDILEUZA RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA EDILEUZA 

RODRIGUES DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde a 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome negativado de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, aduzindo que jamais contratou 

serviços de telefonia da empresa ré, razão pela qual pugna pela 

declaração da inexistência de débitos, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial da 

reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente contratados e 

utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da inclusão do 

nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento de 

seus débitos, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 
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Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprova a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito por ordem da empresa Reclamada. De outra banda, verifico que 

a Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos 

da parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

inclusão de seu nome nos bancos restritivos de crédito, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, a pretensão da autora seria facilmente posto em terra 

com a simples apresentação de áudio reforçando a relação jurídica entre 

as partes, bem como contrato assinado comprovando a adesão aos 

serviços, o que não logrou êxito em comprovar. Outrossim, importante dar 

relevo que a simples apresentação de histórico de consumo da linha 

telefônica não tem o condão de atestar que seja de fato débitos originados 

pela parte autora, o que no entendimento deste juízo foram insuficientes 

para demonstrar a legitimidade da cobrança. Assim, diante da análise 

minuciosa da documentação que acompanha os autos, tenho que o direito 

milita em parte a favor da parte reclamante. DO DANO MORAL No que 

pertine a reparação a título de danos morais, impera constar que diante 

dos documentos acostados à inicial, notadamente no extrato de 

negativação, verifico que a reclamante tem registros de protesto em seu 

nome. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi 

provado e não apenas alegado. Assim, apesar do caso em apreço 

caracterizar dano moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido 

de indenização por danos morais, pois de acordo com os documentos 

carreados aos autos, restou comprovado que a mesma possuía outras 

restrições preexistentes em seu nome há época dos acontecimentos. 

Aliás, a respeito deste tema, importante colacionar o entendimento 

esposado pela nossa Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: 

(GRIFO) “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

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

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

DECLARAR a inexistência do débito que originou a respectiva negativação 

do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão de seu 

nome dos bancos de dados. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JULIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000593-52.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE JULIAO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa, visto que se confundem com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por JORGE JULIAO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, onde o 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome negativado de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, aduzindo que desconhece o 

débito que deu origem a negativação, razão pela qual pugna pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial do 

reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente contratados e 

utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da inclusão do 

nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento de 

seus débitos, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprova a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito por ordem da Reclamada. De outra banda, verifico que a 

Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 17 de 416



parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

inclusão de seu nome nos bancos restritivos de crédito, ônus que lhe 

incumbia, uma vez que os extratos colacionados em sua defesa não 

apontam com precisão quais seriam os débitos que teriam originado 

respectiva negativação, uma vez que se tratam de mera movimentação 

regular, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Assim, diante da análise minuciosa da documentação que 

acompanha os autos, tenho que o direito milita em parte a favor do 

reclamante. DO DANO MORAL No que tange a reparação a título de danos 

morais, impera constar que diante dos documentos acostados à inicial, 

notadamente no extrato de negativação, verifico que o reclamante tem 

outros registros de inadimplência perante outras empresas. Ressalto que 

cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e não apenas 

alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano moral in re 

ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização por danos 

morais, pois de acordo com os documentos carreados aos autos, restou 

comprovado que o mesmo possuía outras restrições preexistentes em seu 

nome há época dos acontecimentos. Aliás, a respeito deste tema, 

importante colacionar o entendimento esposado pela nossa Egrégia Turma 

Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

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

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

DECLARAR a inexistência do débito que originou a respectiva negativação 

do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão de seu 

nome dos bancos de dados. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DAIANE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002221-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA DAIANE DE LIMA 

REQUERIDO: MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

Vistos. Considerando que decorreu o prazo de suspensão do processo 

requerido pela autora no Id nº11020010, INTIME-SE referida parte para, no 

prazo improrrogável de cinco dias, informar o endereço do requerido, sob 

pena de extinção da ação. Intime-se Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.(ª) 

JUIZ(A) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000252-55.2018.8.11.0007- PJEC Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: 

NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA. REQUERIDO: TIM CELULAR S.A.,– 

CNPJ: 04.206.050/0001-80, ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, 

3.300, SHOPPING PANTANAL, BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ 

–MT, CEP: 78000-000. FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A., na pessoa do representante legal, 

acima qualificada, nos termos do art. 212, §2° do CPC, combinado com o 

art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os termos da ação indicada, cuja as 

cópias seguem anexas, ciente que deverá comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de março de 2018, às 13:40 horas, 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se 

for o caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos 

termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado 

para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de 

direito público, inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Alta Floresta - MT , 20 de fevereiro de 

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

055/07-CGJ monali ribeiro estagiária matrícula 34412 Sede do juizado e 

Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. Cidade: Alta 

Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 35 12-3600

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116001 Nr: 4265-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Romeu Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ROMEU PAIXÃO, Filiação: Maria do 

Socorro Paixão e Nemesio Feitosa de Lima, data de nascimento: 

01/01/1967, brasileiro(a), natural de Arco Verde-PE, marceneiro, Telefone 

66 8124-1039. 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: (...) Assim sendo (...) incurso está a conduta praticada 

por José Romeu Paixão, nos preceitos constantes do artigo 306, § 1º, 

inciso II, e art. 298, inc. III, ambos do CPB.

Despacho: Vistos etc.Como o réu está em local incerto e não sabido, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação do acusado, por Edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, para responder por escrito à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, consignando que, se após ser citado não 

constituir defensor, será nomeado o defensor público local. Conste no 

referido edital a infração em que o acusado está sendo processado. Para 

efeito de publicidade, observem-se os requisitos descritos no art. 365 e 

parágrafo único, do Código de Processo Penal. Expeça-se o respectivo 

edital.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências Alta Floresta/MT, 15 de fevereiro de 2018.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz 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 Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 20 de fevereiro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 145447 Nr: 7244-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878/AC

 Vistos.

1. Declaro a revelia do réu nos termos do art. 367 do CPP, pois conforme 

se verifica de fls. 264, o acusado modificou seu endereço sem 

comunicação de seu novo endereço ao juízo.

2. Vistas à defesa para eventual requerimento de diligências probatórias.

 3. Não havendo novos pedidos probatórios, vistas às partes para 

apresentação de memoriais escritos.

 4. Cumpra-se.

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5094 Nr: 92-82.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morais & Bosi Ltda, Vitor Paulo Bosi, 

Jacqueline Nesello Bosi, Ari Carneiro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:5091-B, Luiz Eduardo Cleto Riguetto - OAB:18453-SC, Nelma 

Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação à penhora apresentada e 

JULGO-A PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para 

determinar a ilegitimidade passiva ad causa da executada JACQUELINE 

NESELLO, e consequentemente DETERMINO a desconstituição da penhora 

no veículo CITROEN/C3 EXC 1.6 A FLEX, de placas MIW 6297.Bem como, 

determino a intimação da Autora para que proceda a continuidade do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 156271 Nr: 4160-74.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irney Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Donizete Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cappelesso A. Batistella 

- OAB:12772 OAB/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDENCIO - OAB:9887

 ATRIBUIR-LHES O EFEITO SUSPENSIVO.Além disso, deixo de exigir 

garantia à execução (penhora, depósito ou caução), vez que verossímil a 

alegação de que o título executivo não possui eficácia, ante a ausência de 

assinatura de uma testemunha. Cite-se a parte embargada, na pessoa de 

seu patrono, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, de acordo com o artigo 910, do NCPC. Após, vistas à parte 

embargante para manifestação, em 15 (quinze) dias, e conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39426 Nr: 4811-29.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univision- Ótica Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 Para tanto, resta constatada a nulidade dos atos processuais posteriores 

à citação por edital do requerido (fls.28/31).Pelas razões expostas, 

ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls.147/155, e 

DECLARO NULO todos os atos praticados após a citação por edital de 

fls.28/31. Portanto, determino a intimação da parte requerida para 

apresentar defesa, no prazo legal.Após a apresentação da defesa, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.Por 

fim, voltem-me conclusos para despacho saneador ou 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71149 Nr: 4120-39.2010.811.0007

 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): Roberto Toshikatsu Okubo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.216/217, e DETERMINO a suspensão do feito até a 

regularização processual necessária.

Proceda-se a intimação do Ministério Público Estadual para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo máximo de 6 (seis) meses.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135509 Nr: 639-58.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schmidt, Anke Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Reis de Oliveira, Wilson Sierra, Neize 

Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Beneti - OAB:3065, 

LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 .Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.No mérito, 

entretanto, nego provimento ao recurso, pelos motivos que passo a 

expor.Inicialmente, consigno que deixo de abrir prazo para que a Parte 

Contrária manifeste-se acerca dos embargos de declaração manejados, 

vez que são eles patentemente insustentáveis.Isto porque, ao proferir a 

sentença de fls. 452/467 houve a dispensa do Autor de prestar caução 

em espécie para que assim fosse assegurado o pagamento de eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que há 

fortes indícios de que o Autor possui bens imóveis no Brasil.Assim, foi 

dispensado o Autor de prestar a caução em dinheiro, se provasse que de 

fato possui imóveis no Brasil.Dessa forma, não demonstrando o Autor que 

possui imóveis no Brasil, no prazo assinalado na sentença (fls. 452/467), 

aí sim, deverá prestar a caução em dinheiro, já que na inicial e na réplica 

declarou o Autor seu domicílio na Alemanha, que não possui tratado 

dispensando a caução.Desta feita, não há que se falar em contradição na 

sentença prolatada, não havendo razão, por consequência, retificar-se a 

sentença proferida, devendo o Autor comprovar a propriedade de bens 

imóveis no Brasil que assegurem o pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme por ele 

informado ou preste caução necessária para a interposição de eventual 

recurso e/ou continuidade do presente feito.Assim sendo, por não 

vislumbrar a hipótese contida no artigo 1022 do Novo Código de Processo 

Civ i l ,  NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 703-68.2016.811.0007

 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: Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt, Anke Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra

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

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Stuchi Reis de 

Oliveira - OAB:MT/18179-A

 imóveis no Brasil que assegurem o pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, verifico que tal 

alegação deve improceder.Isto porque, na decisão proferida houve a 

dispensa do Autor de prestar caução em espécie para que assim fosse 

assegurado o pagamento de eventuais custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, uma vez que há fortes indícios de que o Autor 

possui bens imóveis no Brasil.Assim, foi dispensado o Autor de prestar a 

caução em dinheiro, se provasse que de fato possui imóveis no 

Brasil.Dessa forma, não demonstrando o Autor que possui imóveis no 

Brasil, no prazo assinalado na decisão, aí sim, deverá prestar a caução 

em dinheiro, já que na inicial e na réplica declarou o Autor seu domicílio na 

Alemanha e não na França, país que possui tratado dispensando a 

caução.Desta feita, não há que se falar em contradição na decisão 

prolatada, não havendo razão, por consequência, retificar-se a decisão 

proferida, devendo o Autor comprovar a propriedade de bens imóveis no 

Brasil que assegurem o pagamento de eventuais custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme por ele informado ou 

preste caução necessária, sob pena de extinção da presente ação.Assim 

sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1022 do Novo 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56736 Nr: 1359-06.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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, EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, CdASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, SANDRA 

MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:118.443/SP

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 30 de abril 

de 2018, às 13h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, 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. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

RESSALTANDO QUE EVENTUAL DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS 

PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS E PROVAS DEFERIDAS DEVERÃO 

SER IMPUGNADOS, NO PRAZO LEGAL, A CONTAR DA INTIMAÇÃO 

DESTA DECISÃO.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265050 Nr: 16201-82.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012-DF, EDSON STECKER - OAB:15382/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 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$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235460 Nr: 13050-45.2016.811.0004

 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: Heltor Realdo Schwingel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 23.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e 

por conseguinte:i)DEFIRO o pedido de obrigação de fazer consistente na 

transferência do veículo FORD F100, placa JZH-1050, para o nome da 

parte ré, confirmando a decisão concessiva de tutela de urgência e 

autorizando a requerida a retirar dos autos o CRLV do veículo já em seu 

nome (fl.159);ii)CONDENO a seguradora ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A no pagamento de reparação por danos morais, no valor 
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de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m incidindo a 

partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a publicação desta 

sentença.24.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/2015.25.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80834 Nr: 4190-36.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião Joaquim de Lima, Espólio de 

Evangelista Franco de Lima, Sinval da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEULE DE LIMA, Isis Ferreira 

Santana de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, RENATO ROCHA MARTINS - OAB:21.241-GO, Sandro 

Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de 15 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176626 Nr: 10660-10.2013.811.0004

 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: Maria Ferreira Borges

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando que a petição de fls. 

408/423 está parcialmente ilegível, impulsiono o feito para que seja 

intimada a advogada da parte autora, subscrevente do referido petitório, 

para que forneça ao feito documento legível, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217427 Nr: 1291-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Francisca de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, VINICIUS DE 

MORAIS OLIVEIRA - OAB:34487/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO

Nos termos do Art. 1.232 e considerando que houve citação do requerido, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte requerida, 

na pessoa de seu representante legal, para se manifestar no prazo de 05 

dias, acerca do pedido de desistência da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271197 Nr: 1728-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

suspender a cobrança do valor apurado na inspeção técnica realizada no 

medidor de energia da requerente (Unidade Consumidora 6/573309-2), 

descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 570383 (fls. 24/26) e na 

fatura de fls. 29/30, devendo se abster de interromper o serviço de 

fornecimento de energia elétrica em razão do débito discutido nos 

presentes autos, por se tratar de débito pretérito que pode ser cobrado 

pelas vias ordinárias, bem como por não se encontrar nas hipóteses do 

art. 6º, §3º, da Lei nº. 8.987/95. 13.Fica ressalvado que esta determinação 

não se aplica para a hipótese de existirem faturas atuais não pagas, com 

exceção da fatura do mês de novembro de 2016. 14.FIXO, desde já, multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 

descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 536, §1º, do 

CPC/2015.15.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 10 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).16.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 17.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art.98, §3º, CPC/2015.18.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208505 Nr: 8597-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIUZA AUTO ESCOLA E CENTRO DE 

RECICLAGEM NO TRÂNSITO LTDA – ME, Rosangela Antunes Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 77/78.

2. INTIME-SE a parte autora para que promova a citação da parte 

executada, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 240, §2º, 

CPCP/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209477 Nr: 9211-46.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Pereira de Siqueira Oliver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA 

MUNICIPAL em face de EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA.

2. Às fls. 47/48 o exequente informa o quitação do débito fiscal, na via 

administrativa. Ademais, requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, 

II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fls. 47/48, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. Com custas pelo executado.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Barra do Garças-MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269154 Nr: 419-98.2018.811.0004

 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: Marinaldo Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milazzo Veículos, Peças e Serviços Ltda, 

Paetto Veículos Ltda, Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em prioridade nos termos do artigo 71, da Lei 

10.741/2003.

2.CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

3.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269847 Nr: 911-90.2018.811.0004

 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: Veralina Farias de Sousa, SAULO FERNANDO FARIAS 

DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. Dutra & Cia Ltda, Lindinalva Bueno dos 

Santos, ARILDA MARTINS DOS ANJOS, Ivanir Vaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. A. DUTRA & CIA LTDA, CNPJ: 

12985002000166, atualmente em local incerto e não sabido LINDINALVA 

BUENO DOS SANTOS, Cpf: 49578049153, Rg: 936.203, Filiação: Lourival 

Bueno dos Santos e Sebastiana Maria dos Santos, data de nascimento: 

17/07/1972, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), 

comerciante/empresária, Telefone 66-99214-1212, atualmente em local 

incerto e não sabido IVANIR VAZ DA SILVA, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ARILDA MARTINS DOS ANJOS, brasileiro(a), 

casado(a), auxiliar de infermagem. atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial:

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel descrito na matrícula nº. 59.289, 

do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia03 DE ABRIL DE 2018, às 12h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as advertências legais, bem 

como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado 

de citação pessoal para os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 

246, §3º, CPC/2015). 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm 

interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o 

Ministério Público.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, CPC/2015.6. 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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 15 de fevereiro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270108 Nr: 1111-97.2018.811.0004

 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: ÉRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSGN, CESGS, FGSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 7.CITE-SE a parte requerida, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 03 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).8.Saliento que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).9.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 10.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 8022-04.2013.811.0004

 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: Espólio de Cassimira Ribeiro de Carvalho, Marcio 

Venancio de Matos, Alenilson Oliveira Carvalho, Marcia Cristina Carvalho 

de Matos, Maria Vânia Venâncio de Matos Lima, Maria Dilsa Carvalho 

Santana, Jessica Carvalho de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Ademir Ramos Cotrim, 

José Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 

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 
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ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269485 Nr: 671-04.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joicy Vieira da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jezulinda Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos, etc.

1. Cumpra-se conforme deprecado, em caráter de urgência.

2. Após, devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de janeiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164189 Nr: 5937-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes, Samir Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, 

Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 Código 164189

Vistos.

Diante da minha participação no Curso de Formação Continuada, que será 

realizado pela ESMAGIS-MT nos dias 26 e 27 deste mês, redesigno a 

audiência aprazada para o dia 13.03.2018, às 15:00 horas (MT).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170249 Nr: 2559-81.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, sob pena de 

suspensão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185196 Nr: 6442-02.2014.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Elisa Augusta 

Machado Martins, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberico Eugênio da Silva 

Gazzineo - OAB:SP 272.393, Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685-SP, José Manuel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:12.363-SP, LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - OAB:, 

MÁRIO LÚCIO NOGUEIRA DE LIMA FILHO - OAB:OAB/PB12774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Joaquim Camillo 

Filho - OAB:SP 119.016, João Di Lorenze Victorino dos Santos 

Ronqui - OAB:125.406/SP, Jorge Ibañez de Mendonça Neto - 

OAB:163506-OAB/SP, Maria Cristina Carvalho de Jesus - 

OAB:167891-OAB/SP, Munir El Arra de Paula - OAB:328.787/SP, Raul 

Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Ricardo Vendramine Caetano - 

OAB:SP 156.921, Rosinea di Lorenze Victorino Ronqui - 

OAB:171.192/SP

 Vistos.

 Subam os autos ao Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256195 Nr: 10351-47.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na 

peça de ingresso para confirmar a liminar de fls. 28, e determinar ao 

demandado que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia da cédula 

“C” do autor a qual declarou à Receita Federal referente ao ano de 2015. 

Atento aos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Certificado o 

trânsito em julgado e decorrido o prazo para apresentação voluntária dos 

documentos, intime-se a parte interessada para manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Barra do Garças, 19 de 

fevereiro de 2018.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269936 Nr: 974-18.2018.811.0004

 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: Paulo Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67699 Nr: 1227-89.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Jaime Vila 

Nova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Vistos.
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 Trata-se de embargos de declaração proposto por MAICON DA COSTA 

OLIVEIRA, sob a alegação de obscuridade na sentença prolatada às fls. 

376.

É o breve relatório.

 Decido.

 Realmente ocorreu obscuridade na decisão retro, uma vez que a extinção 

do feito com resolução de mérito se deu apenas em face do executado 

JAIME VILA NOVA.

 Assim, onde constou "Diante do exposto, julgo extinto o processo de 

execução, em virtude do pagamento, com base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil", leia-se "Diante do exposto, julgo extinto o processo de 

execução, apenas, em face de JAIME VILA NOVA, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil".

Portanto, acolho o embargos nos precisos termos acima.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 4821-77.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Augusto de Souza - EPP, Paulo Augusto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dener Hebart Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a não localização de bens pertencentes ao executado, 

dou por suspensa a execução e o prazo prescricional, pelo prazo de 1 

(um) ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo de 01 ano, sem que ocorra a localização de bens 

penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156080 Nr: 8285-07.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de Barra do 

Garças - 49.925.225/0001-48

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 Vistos.

Remetam-se os autos ao contador do juízo. Anoto prazo de 30 dias para 

elaboração do cálculo.

 Aportado o cálculo aos autos, digam as partes.

 Conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211933 Nr: 10638-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Sandro da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Borges Lira, AGPAC Services Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, João Jackson Vieira Gomes - 

OAB:20.239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes, acerca da data designada pela 

Senhora Perita Laila Donadel Silva, Engenheira Civil, para o dia 26/02/2018, 

onde dará início aos seus trabalhos periciais, ficando ciente ainda de que 

a data prevista para a entrega do laudo será no prazo de 30 (trinta) dias, 

salientando que, se por ventura, necessitar de mais prazo, a mesmo 

solicitará a sua dilação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239750 Nr: 16091-20.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Garrido Avaliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador do juízo para atualizar o cálculo, nos 

precisos termos da sentença e acordão.

 Após, digam as partes.

 Conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256721 Nr: 10689-21.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Center Lar Novo Araguaia Materiais Para Construção 

Ltda, Anália Rabelo Montes Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10689-21.2017– Código 256721

Vistos.

Intime-se as partes para especificarem e justificarem as provas que 

pretendem produzir.

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.: 258948 Nr: 12118-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, com 

fundamento nos art. 487, I c/c artigo 344 ambos do Código de Processo 

Civil, c/c art. 7o da Lei de Alimentos e art. 1694 do Código Civil, para 

condenar o requerido ao pagamento de 1 (um) salário mínimo vigente, 

equivalente, atualmente, a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais). Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido, em 05 (cinco) dias, arquive-se os presentes autos 

p r o c e d e n d o - s e  à s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

pertinentes.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Barra do Garças, 08 de 

fevereiro de 2018Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259640 Nr: 12632-73.2017.811.0004

 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: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 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 do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.150,00 

(hum mil e cento e cinquenta 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 das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17169 Nr: 362-47.1999.811.0004

 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): Osmar Carvalho Ribeiro, Gilvan Furtado de 

Queiroz, Rubens Luiz Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383, 

Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT, Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994, WALTER JOSÉ DE SOUZA - OAB:3241/MS

 PROCESSO Nº: Cód: 17169

SENTENÇA

 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU – Sicredi Araxingu, em desfavor de OSMAR 

CARVALHO RIBEIRO.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê às fls. 319.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls.319, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Sem custas ou honorários advocatícios.

 7. Ainda, DEFIRO o pedido de suspensão do feito até o cumprimento 

integral do acordo, nos termos do art.922, do CPC/2015.

8. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

9. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

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

Barra do Garças, 07 de fevereiro de 22018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71808 Nr: 5078-39.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Palo Janeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Paulo Pereira dos Santos, 

Washington Franklin Pereira dos Santos, Cristiane Françoise Pereira dos 

Santos, Paula Virgínia Pereira Alves, João Paulo Pereira dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº : CÓD: 71808

SENTENÇA

1. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por JOSÉ CARLOS PALO 

JANEIRO, em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO PAULO PEREIRA DOS 

SANTOS E OUTROS.

2. Verifica-se dos autos que até o momento não se efetivou a citação da 

parte Requerida.

3. Às fls. 164 a parte Autora informa não ter mais interesse no 

prosseguimento da ação e, portanto, requer a sua extinção.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante disso, em razão do desinteresse do Requerente no 

prosseguimento do feito e, ainda, considerando que a parte Requerida 

sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC/2015.

6. Custas pelo Autor, nos termos do art. 90, do CPC/2015.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

Barra do Garças, 12 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90970 Nr: 4832-72.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA CAITANO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacílio José dos Santos, Mareuza 

Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandra Roberta montanher 

Brescovici - OAB:, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

 Intime-se o executado conforme requerido pelo exequente às fls. 

165/166.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de 

constrição.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169012 Nr: 968-84.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Flavia Martins Nápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713

 DESPACHO

Processo nº: (cód. 169012)

Vistos.

 Tendo em vista a não localização de bens pertencentes ao executado, 

dou por suspensa a execução e o prazo prescricional, pelo prazo de 1 

(um) ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo de 01 ano, sem que ocorra a localização de bens 

penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

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.: 173643 Nr: 6846-87.2013.811.0004

 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: Maria Aparecida Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Santina Petronilia dos Santos, Dione Ribeiro Silva, Elmiro 

Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 173643

VISTOS.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar seguimento ao feito, no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173703 Nr: 6917-89.2013.811.0004

 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: Firmino Gomes Barcelos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 11.945-B, Gracielle de 

Almeida Campos - OAB:Oab/ MT 10.847, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:OAB/RS 57752, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9.847-MT, 

João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Kamill Santana Castro e 

Silva - OAB:11887-B/MT, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7381, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:OAB/PR 26.822-B, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419, Nelson Feitosa Júnior - OAB:MT 8.656, 

Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928-MT

 CÓDIGO: 173703

VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 217.

 Expeçam-se os competentes alvarás, conforme requerido pelo 

exequente.

 Quanto ao valor remanescente, diga o executado.

 Conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178988 Nr: 1021-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 129.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188173 Nr: 8813-36.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189020 Nr: 9502-80.2014.811.0004

 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: LCdSS, SVAdS, CMdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 189020

VISTOS.

1. Tendo em vista a realização de citação por edital, conforme se vê às 

fls.83, NOMEIO como curador especial do requerido, a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, para que no prazo legal se manifeste, apresentando 

defesa, nos termos do art. 72, II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil/2015, que deverá ter vista dos autos para que tome as providências 

cabíveis.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225419 Nr: 6155-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. DA SILVA COMERCIO ME, Antonio 

Athaide de Miranda Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Cite-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225809 Nr: 6361-82.2016.811.0004

 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: Roney Ribeiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rones Kley da Silva - 

OAB:20749-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

 Tendo em vista o trânsito em julgado e cumprimento da decisão, conforme 

se vê às fls. 17, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257007 Nr: 10865-97.2017.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Peixoto Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 257007

Vistos.

Tendo em vista a necessidade da realização de perícia médica para que 

responda aos quesitos formulados pelas partes e a ausência de cadastro 

de médico especializado no âmbito do Tribunal de Justiça, oficie-se o CRM 

para que indique profissional médico habilitado para tanto, na Comarca de 

Barra do Garças.

Informe, no expediente, que ao profissional serão arbitrados honorários 

periciais conforme parágrafo único do artigo 2º da Resolução 

CNJ-RES-2016/232.

Quanto ao pedido de tutela de urgência juntado às fls. 195/200, indefiro o 

pedido, ante a presunção de legitimidade do ato administrativo em indeferir 

a prorrogação do benefício ao autor. Ademais, somente após a realização 

da imparcial perícia judicial haverá elementos mais contundentes para 

análise do pleito.

 Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 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.: 260188 Nr: 13057-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLRdS, YRdS, TRdS, JLLRC, CLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: Cód: 260188

 SENTENÇA

 1. Trata-se de alimentos proposta por YASMIN LOPES RODRIGUES DO 

SANTOS e outros, representados por JASMIM LUMA LOPES RODRIGUES 

CALDAS em desfavor de WELDERSON LÚCIO RODRIGUES.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 29.

3. O representante do Ministério Público manifestou favorável à 

homologação do acordo (fls. 39).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls.39, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em consequência 

julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Custas pela Assistência Judiciária e sem honorários advocatícios.

 8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261418 Nr: 13878-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRKdML, JBdOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIHNDY KELLY BIANQUINI - 

OAB:20250, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: Cód: 261418

SENTENÇA

 1. Trata-se de ação de alimentos c/c pedido de alimentos provisórios 

proposta por JOSÉ RPBERTO KIST DE MORAES LANDIM, representado por 

JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST, em desfavor de ALISSON DE 

MORAES PAES LANDIM, todos devidamente qualificados.

 2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 38.

3. O representante do Ministério Público manifestou favorável à 

homologação do acordo (fls. 44).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls.44, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em consequência 

julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Custas pela Assistência Judiciária e sem honorários advocatícios.

 8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

Barra do Garças/MT, 12 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261870 Nr: 14168-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: Cód: 261870

SENTENÇA

 1. Trata-se de ação de regulamentação de guarda c/c pedido de tutela de 

urgência proposta por SUEIDE ALVES SANTANA, em desfavor de 

JHONISCLEIA FONSECA MENEZES, todos devidamente qualificados.

 2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 34.

3. O representante do Ministério Público manifestou favorável à 

homologação do acordo (fls. 36).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls.36, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em consequência 

julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Custas pela Assistência Judiciária e sem honorários advocatícios.

 8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

Barra do Garças/MT, 12 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265012 Nr: 16177-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA NOMINATO DA SILVA, Sebastião Ramalho 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 16177-54.2017.811.0004 - CÓD: 265012

SENTENÇA

1. Trata-se de ação de interdição proposta por ARGEMIRA NOMINATO DA 

SILVA, em face de SEBASTIÃO RAMALHO DA SILVA.
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 2. Às fls. 19 a autora noticiou o óbito de seu pai, ora requerido e, por 

consequência, pugna pela extinção do feito. (fls.19)

3. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, IX, do CPC/2015.

4. Sem condenação em custas processuais.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

6. P.R.I.C.

Barra do Garças, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176030 Nr: 9917-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. BORGES ME, Weldemaer Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235993 Nr: 13424-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Nazareth de Jesus da Silva Santos, 

Carlos Alceu de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259671 Nr: 12660-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenaldo Lopes do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 65/85 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210087 Nr: 9608-08.2015.811.0004

 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: Nelmeci Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdson Pereira de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 9608-08.2015.811.0004

 ESPÉCIE: Procedimento Ordinário

PARTE REQUERENTE: Nelmeci Pereira de Almeida

PARTE REQUERIDA: Valdson Pereira de Souza

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

Valdson Pereira de Souza, 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. Nelmeci Pereira de 

Almeida. 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.: 201278 Nr: 4546-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Ferreira Lima, Suzinet Maria Gomes 

da Silva, Jean Pierre Queiroz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10402, Luciano Augusto Neves - OAB:

 1.Intimem-se pessoalmente os acusados, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentem alegações finais por intermédio de advogado de sua 

confiança, cientificando-lhes que não apresentando os memoriais no 

aludido prazo, os autos serão encaminhados para que a Defensoria 

Pública o faça.

2.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170994 Nr: 12501-40.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenilson Bastos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 170994

1. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl.285, 

apontando como data de progressão de regime o dia 17.01.2018.

 2. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, fixando-lhe as 

seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de casa do 

albergado nesta Comarca:

a) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;
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 b) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 c) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

d) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 g) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

3. Fica o reeducando intimado que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 4. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca 

do Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 5. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 17.01.2018, alterando o 

regime para o aberto.

6. Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

7. Em tempo, incabível a concessão de indulto ou comutação, nos termos 

do art. 3°, inciso III, e art. 12, parágrafo único do Decreto n°9.246/2017

Barra do Garças, 20.02.2018

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94822 Nr: 8580-15.2009.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 94822

1. Ante a manifestação de fl. 236-v, intime-se pessoalmente o reeducando 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua nova defesa técnica.

2. Caso o reeducando não o faça ou declare não possuir condições de 

contratar novo advogado, desde já, nomeio a douta Defensoria Pública 

para assisti-lo.

 3. Em tempo, analisando os presentes autos, denoto a existência de 

cálculo de pena em fl. 233, apontando como data para progressão de 

regime o dia de 03.10.2017.

4. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime aberto, fixando-lhe as seguintes condições:

a) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 b) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 c) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

d) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 g) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

 5. Elabore-se novo cálculo de pena, com data base em 03.10.2017, 

alterando o regime para o aberto.

6. Fica o reeducando notificado que o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, ensejará em sua regressão para regime mais 

gravoso.

7. Incabível a concessão de indulto ou comutação, nos termos do art. 3°, II 

do Decreto n° 9.246/2017.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 20.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 151677 Nr: 1931-63.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 1.Não tendo os bens relacionados à fl. 794, sido reclamados em 90 

(noventa dias) do trânsito em julgado da sentença e, tratando-se de 

objetos inservíveis dado sua natureza e a data da apreensão, determino 

sua destruição.

2.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 246364 Nr: 3761-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o denunciado Francisco Ribeiro de Oliveira como 

incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando, a pena 

de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no 

regime inicialmente fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP), vedada a 

substituição e a suspensão condicional da pena; b) Condeno o 

denunciado Francisco Ribeiro de Oliveira ao pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multas, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia multa 

(art. 43, Lei 11.343/06);c)Concedo ao acusado direito de recorrer em 

liberdade, sob monitoramento eletrônico (já aplicado);d)Revogo a medida 

cautelar diversa da prisão prevista no inciso III, do art. 319, do 

CPP;e)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);f)Destrua-se a droga apreendida 

(item 1– fl. 21);g)Decreto a perda do valor e bens apreendidos (itens 2, 3, 

4, 5, 6 e 7 – fl. 21), em favor da União, conforme artigo 63, da Lei 

11.343/06;h)Com o trânsito em julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral 

(art. 15, inc. III, CF/88); 2) expeça-se mandado de prisão, caso não tenha 

havido cumprimento, pelas cautelares fixadas, de fração temporal apta 

para a progressão; 3) após a captura, forme-se o Executivo de Pena (art. 

105, da LEP), e 4) cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06;i)No 

executivo de pena do denunciado anote-se a detração de 14.02.2017 até 

12.06.2017, pela prisão cautelar, e a detração de 12.06.2017 até o trânsito 

em julgado, pela monitoração eletrônica;j)Na intimação do réu quanto à 

sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;k)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o trânsito em julgado 

e ultimadas as determinações supra.Barra do Garças/MT, 

20.2.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262279 Nr: 14408-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Aparecida Garcia Morais, Allan Alves 

Sousa, Reginaldo Jacinto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 Acompanho, integralmente, o parecer ministerial e indefiro a revogação da 

prisão preventiva, principalmente porque o aparelho estava em adequado 

funcionamento até o dia anterior ao comparecimento da ré na unidade 

prisional em 04.12.2017 e, ainda, porque, após a substituição do aparelho, 

reincidiu a ré no descumprimento. 3. Dispositivo a) Recebo a denúncia, 

integralmente; b) Mantenho decretada a prisão preventiva de Jéssica 

Aparecida Garcia Morais; c) Designo instrução e julgamento para o dia 

05.03.2018, às 13:00 (MT); d) Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 

20.02.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260263 Nr: 13126-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Souza Dantas, Vinicius de Jesus 

Moreira de Lima, Rosely David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes 

- DP - OAB:

 Vistos em substituição.(...) .Posto isso, a decisão que decretou a prisão 

preventiva deve ser mantida pelos próprios fundamentos, motivo pelo qual, 

ante a ausência de alteração fática, INDEFIRO os pedidos formulado às fls. 

259/266.Em prosseguimento, intimem-se os réus com advogados 

constituídos para apresentarem memoriais finais, pelo prazo legal e 

comum, enquanto a Defensoria deverá ser intimada pessoalmente para 

apresentação mediante vistas dos autos.Dê-se ciência ao Ministério 

Público acerca do indeferimento da revogaçãoIntime-se. Cumpra-se 

IMEDIATAMENTE por se tratar de processo de réu preso.Barra do 

Garças/MT, 20 de fevereiro de 2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz em 

Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 07/05/2018 Hora: 14:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ALBERTO 

NUNES DA SILVEIRA NETO - GO29647, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 07/05/2018 Hora: 15:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012975-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente EROTILDES DE CARVALHO ALVES, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A.para se manifestar acerca 

do Embargos à execução , no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA HELENA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011314-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO (EXECUTADO)

 

1. Após a constrição do bem pelo sistema RENAJUD a parte requerente 

apontou seu possível paradeiro, assim sendo, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção do indigitado bem. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Deste modo, caso o digno oficial de justiça 

logre encontrar o veículo, deverá removê-lo para o depósito judicial desta 

comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte 

dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de 

imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Expeça-se mandado 

de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção do veiculo, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-lo como pagamento da dívida. Caso o veículo não seja 

encontrado, desde já deverá o oficial de justiça proceder à penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da dívida, 

realizando suas avaliações, na forma acima determinada. 2. Na hipótese 

de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a 

extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), 

o oficial de justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a 

residência ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 

3. Em caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de 

penhora, se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de 

conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, 

intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, que na ocasião 

poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária 

Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos que escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e 

certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 
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842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/04/2018 Hora: 12:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 27/04/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.BEM COMO A LI,IMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL ODONIO GOMES MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA CRISTINA BORGES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

 

Vistos Etc 1. Relatório. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Não consideradas nenhuma preliminar, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investidas dos poderes do Art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

maior dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. A parte promovente alega em 

síntese que foi vitima de sinistro, ocasionado por manobra ilegal da parte 

requerida, e que teve prejuízos de danos materiais, de lucros cessantes e 

danos morais. A promovida apresentou contestação dizendo que não foi a 

culpada do acidente e questões de legitimidade. Observando os autos 

entendo que razão parcial assiste à parte autora. O promovido invadiu a 

intersecção justamente em faixa que não lhe era preferencial , sendo o 

responsável pelo acidente. Vale esclarecer que não resta dúvida da 

responsabilidade solidária dos promovidos, conforme pacífico na 

jurisprudência do STJ ao qual podemos colacionar: ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM 

DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE 

HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO 

AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. - Em matéria 

de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que 

provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu 

empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, 

uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria 

a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. - Provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL REsp 

577902 DF 2003/0157179-2 (STJ) Diante da comprovação dos danos 

materiais sofridos pelo promovente com o custeamento do valor de seu 

gasto devido a lesão em seu patrimônio, a autora tem direito a pagamento, 

pelos danos comprovados por orçamento. Assim, resta evidente que o 

promovente tem direito à restituição dos valores dos prejuízos, e partindo 

a quantificação, tendo em vista que analisando as provas do caderno e 

não sendo os danos morais presumidos, temos que fixar o que 

evidentemente foi gasto. No caso em tela, nos eventos foi juntada 

comprovantes nos valores de R$ 450,00; R$ 1600,00; e R$ 517,00. Entao 

o somatório é de R$ 2567,00 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais). 

Acerca dos lucros cessantes tenho por negá-los por não haver provas no 

caderno processual que levem a essa conclusão. Sobre danos morais, 

entendo que em acidentes de transito somente ocorrem com situações 

anômalas as relações pessoais decorrentes da tensão do acidente, ou na 

modalidade de dano estético, situações que nenhuma tiveram provas 

trazidas mesmo que minimamente ao processo. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJAJULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) condenar o (s) promovido (s) a pagar (em), a título de danos 

materiais, referente aos valores devidamente comprovados, portanto nos 

autos a monta de R R$ 2567,00 (dois mil quinhentos e sessenta e sete 

reais), corrigida monetariamente desde a data do sinistro (sumula 43 do 

STJ), e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 161, 

§1º do CTN) a contar da citação válida. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Dezembro de 2016. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ERIN 

LEONEL VILELA - MT0015821A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/04/2018 Hora: 16:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUIZ REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - 

MT0013327A, MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 07/05/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/05/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - MT23177/O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018 Hora: 16:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CARLA 

VENTURINE ESTEVES - MT0021977A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/04/2018 Hora: 12:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

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, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 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 
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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. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido do 

promovente de tutela provisória, tendo em vista que dos documentos 

carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris. 8- Designe-se audiência de conciliação e 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. 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- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A e NADIA NAYARA NARDES 

FARIAS - MT23942/O-O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 02/05/2018 Hora: 17:00 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A e NADIA NAYARA NARDES 

FARIAS - MT23942/O-O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 02/05/2018 Hora: 17:00 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011758-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E 

CIA LTDA - ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - 

MT0018109A,para se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de 

Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010800-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MASSARU NAGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALCIA DE ABREU LUIZ (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente MARCOS MASSARU NAGATA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: BARTIRA 

BIBIANA STEFANI - MT15194/A,.para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011097-80.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILHO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MAIS VEICULOS (EXECUTADO)

 

1. 1- Após acurada leitura dos autos observo que até a presente data a 

parte requerida não foi intimada para cumprir voluntariamente a sentença, 

bem como, não foram encontrados bens passíveis de constrição judicial, 

assim sendo, antes de determinar a expedição de mandado de penhora, 

avaliação e remoção no endereço constante na petição inserta no ID 

8308726, DETERMINO que a parte autora, no interregno temporal de 15 

(quinze) dias, aporte nos autos informações sobre a natureza jurídica da 

parte requerida, colacionando documentos que comprovem as afirmações, 

ao passo que, também, deverá indicar o número do CNPJ da parte 

executada, viabilizando a utilização dos sistemas eletrônicos de 

constrição de bens. 2. 2- Intime-se. 3. 3- Ultrapassado o aludido prazo, 

faça conclusos. 4. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011035-69.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCION GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MENDES MOREIRA OAB - MT0003840A (ADVOGADO)

 

1- Este gabinete adota a sistemática de utilizar os sistemas eletrônicos em 

uma ordem respeitosa à prevista no CPC, de tal sorte que inicialmente se 

realiza a tentativa de penhora pelo BACENJUD, posteriormente pelo 

sistema RENAJUD. 2- No caso vertente, a utilização do sistema BACENJUD 

já foi manejada, restando infrutífera pelo CPF registrado nos autos, o 

mesmo se dando no tocante ao RENAJUD, assim sendo, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 3- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 4- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 5- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 6- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 7- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 8- 

Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO CESAR DA SILVA LOPES (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)

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 2. 

Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 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 
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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. 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. 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(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. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002002-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA 

LTDA - ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O, para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES OAB - MT17334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por cidadão residente em 

Comarca não abrangida por este juízo, notando-se, portanto, a 

incompetência territorial deste Juizado, nos termos do artigo 4º, da Lei 

9.099/95. Por tais razões a ação não deveria ter sido proposta nesta 

Comarca, mas sim na Comarca de domicilio do autor ou do réu, bem como, 

no local onde a obrigação deva ser satisfeita. 2. Conveniente frisar que 

muito embora se cuide de competência territorial, de tal sorte que é relativa 

a possibilidade de ser reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial 

já tendo se assentado no ordenamento jurídico referido posicionamento, o 

que pode ser verificado mediante a leitura do Enunciado 89 do FONAJE: A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 2. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência de nossos Tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FORO COMPETENTE - 

RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES - DECISÃO MANTIDA. A caderneta de 

poupança é um contrato de depósito bancário de trato sucessivo, de modo 

que lhe é aplicável a legislação processual vigente, na data da renovação 

do seu ciclo mensal ou trimestral. A jurisprudência, sobretudo do STJ, 

vem-se firmando no sentido de que, nas relações de consumo, é permitida 

a declinação da competência, até mesmo de ofício, remetendo-se a 

demanda para o foro do domicílio do consumidor. Assim, inviável o pleito 

de reconhecimento da competência da Comarca de Belo Horizonte, 

quando os consumidores residem em São Lourenço e Santa Rita do 

S a p u c a í / M G .  V . V .  ( T J - M G  1 0 0 2 4 0 8 2 3 7 2 4 9 1 0 0 1 1  M G 

1.0024.08.237249-1/001(1), Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 

30/04/2009, Data de Publicação: 20/05/2009) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE. CONSUMIDOR. Nas ações 

derivadas de relação de consumo, quando o consumidor integrar o pólo 

passivo, a competência do seu domicílio assume caráter absoluto (art. 

101, I, do CDC). Assim, neste caso, a competência pode ser declinada de 

ofício, afastando-se a Súmula n. 33 do STJ. Por outro lado, integrando o 

pólo ativo, o consumidor pode escolher foro diverso do seu domicílio, 

desde que respeitadas as regras gerais de competência. No caso 

concreto, tratando-se de ação de cobrança ajuizada contra o consumidor, 

a ação deve tramitar no foro do seu domicílio, admitindo-se a declinação 

de ofício. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066378456, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 

24/09/2015). (TJ-RS - AI: 70066378456 RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2015) (grifos nossos) 3. Isto 

posto, tendo em vista a incompetência deste juiz para apreciar a causa, 

nos termos acima declinados e com esteio na inteligência do artigo 51, III 

da Lei nº 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R.I. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011119-36.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS OAB - MT0015823A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente V.S.V. MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP, por meio de seu 

Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: PEONIA GOUVEIA DE 

VASCONCELOS - MT0015823A,para se manifestar ou continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000651-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000651-87.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: FATIMA APARECIDA TEODORO 

DA SILVA EXECUTADO: NELSON SANTOS DA SILVA Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não consta 

instrumento de mandato em nome da advogada Dra. Michelle Lima, bem 

como o termo da sessão de conciliação realizada no CEJUSC na data de 

24/11/2017. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o competente instrumento 

mandamental e discriminação das parcelas vencidas e inadimplidas, sob 

pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 20 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002312-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDILSON LEDESMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LILIAN CATARINA FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDILSON LEDESMA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

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 Dados do 

Processo: Processo: 1002312-72.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

100,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: HUDILSON 

LEDESMA DOS SANTOS, LILIAN CATARINA FARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: HUDILSON LEDESMA DOS SANTOS FILHO Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DOS TERCEIROS INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c 

pedido liminar proposta por Hudilson Ledesma dos Santos e Lilian Catarina 

Faria dos Santos que objetiva a interdição de Hudilson Ledesma dos 

Santos Filho. Narram os requerentes, em síntese, serem os genitores do 

interditando, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 10: N 

18 e M 21. Afirma que a patologia apresentada pelo Interditando 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos, os requerentes desejam se 

tornar curadores especiais deste, para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora deferida a 

curatela provisória a Requerente (ID 3323101). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 4737396). Realizada 

audiência para entrevista do interditando (ID 4771612), o Ministério Público 

manifestou favoravelmente à concessão da curatela de Hudilson Ledesma 

dos Santos Filho para os Requerentes (ID 4853698). É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador da doença de CID 10: N 18 e M 21, o que lhe 

dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Hudilson Ledesma dos 

Santos Filho, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadores Hudilson Ledesma dos Santos e Lilian Catarina Faria 

dos Santos, 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. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

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

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joana Aparecida Silva 

Assunção, digitei. Cáceres, 16 de março de 2017. SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004980-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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KEILA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

GILMAR COSTA E SILVA (REQUERIDO)

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 Dados do 

Processo: Processo: 1004980-79.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 

Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA , REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Keila Costa e Silva que objetiva a interdição de Gilmar da 

Costa e Silva e Gilberto da Costa e Silva. Narra a requerente, em síntese, 

ser irmã dos interditandos, que são portadores da patologia Esquizofrenia 

F20 o que influi em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual 

não tem o discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo 

incapazes de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude dos 

interditandos serem incapazes de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora para prestar-lhe assistência. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos. Nesta oportunidade 

foi procedida à entrevista dos interditandos, bem como o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que 

os interditandos sofrem de Esquizofrenia F20, o que lhes dificulta a 

mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que os interditandos apresentam anomalia 

que a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, 

verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o interditandos são 

portadores de enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 

do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se 

aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de GILMAR DA COSTA E SILVA E 

GILBERTO DA COSTA E SILVA, declarando-os relativamente incapazes 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-lhes 

curadora KEILA DA COSTA E 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. 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, (Jackline Márcia Dias Tingo), digitei. Cáceres, 17 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

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004416-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

D. C. D. C. M. (REQUERENTE)

DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004416-03.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

CUNHA MACIEL, DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL, DAYANNE CRISTINNY 

DA CUNHA MACIEL Vistos etc. Tendo em vista o teor do ofício de ID 

11298047, intime-se a parte autora, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003698-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOS SANTOS MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1003698-06.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO REQUERIDO: PEDRO 

DOS SANTOS MELLO NOTIFICANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta Mara Gracia dos 

Santos Mello por que objetiva a interdição de Pedro dos Santos Mello. 

Narra a requerente, em síntese, ser mãe do interditando, que é portador de 

deficiência visual grave e autismo, o que influi em sua capacidade física e 

psicológica, razão pela qual não tem o discernimento para prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em 

virtude do interditando ser incapaz de administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora especial, para 

prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos. Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela proposta Mara Gracia dos Santos Mello por que 

objetiva a interdição de Pedro dos Santos Mello. Narra a requerente, em 

síntese, ser mãe do interditando, que é portador de deficiência visual 

grave e autismo, o que influi em sua capacidade física e psicológica, razão 

pela qual não tem o discernimento para prática dos atos da vida civil, 

sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora especial, para prestar-lhe 

assistência. Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O 

relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos. Nesta 

oportunidade o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos 

pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 
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deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de deficiência visual grave e autismo, o que lhe dificulta a mobilidade e a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Ademais, verifica-se que 

o exame psicossocial concluiu que o interditando é portador de deficiência 

visual grave e autismo, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Pedro dos Santos Mello, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Mara Gracia dos Santos Mello, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

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

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o 

Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Rosemar da Silva, digitei. 

Cáceres , 9 de outubro de 2017. Jackline Márcia Dias Tingo Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 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.: 132245 Nr: 986-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDM, LCRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, HERINTON FARIA GAIOTO - OAB:178020-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que em junho de 2016 ficou 

determinado nos autos que a Sra. Sersina comprovasse a propositura de 

ação de reconhecimento de união estável, no prazo de 15 (quinze) dias 

(fls. 171/173, entretanto até o presente momento não foi colacionada 

qualquer informação pela parte, dese modo, indefiro o pedido de fls. 

174/175.

Outrossim, haja vista o desprovimento do recurso de Agravo de 

Instrumento (fls. 206/211), intime-se a inventariante nomeada às fls. 

171/173 para dar cumprimento à referida decisão, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22276 Nr: 2997-87.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJF, WCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 Vistos etc.

Cumpulsando os autos, verifico que foi determinado nos autos a intimação 

da parte autora para dar prosseguimento no feito, entretanto, os 

mandados de intimação foram expedidos em nome da executada.

Desse modo, cumpra-se a determinação de fls. 400, observando que a 

parte autora se trata do exequente Nilson Jose Franco.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Ademais, indefiro o pedido de fls. 402, tendo em vista que o advogado 

subscritor não comprovou sua nomeação nos autos e sequer justificou o 

pedido após sua intimação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000377-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERLI DORIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO (REQUERIDO)

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

VIVIANN VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

ANA LUCIA MATTIELLO (REQUERIDO)

LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000377-26.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ERLI DORIGO 

REQUERIDO: ANA LUCIA MATTIELLO, LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA, 

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO, CARLOS ALBERTO MATTIELLO 

SOBRINHO, VIVIANN VIEIRA MATTIELLO Vistos etc. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Trata-se de Alvará Judicial proposto por Maria Erli Dorigo no intento de 

obter autorização judicial para transferência do automóvel Renault Logan, 

placa OAX-0450, ano 2011/12, cor cinza, de propriedade do “de cujus” 

Ilmo Luiz Mattiello. Narram os requerentes, em síntese, que o “de cujus” 

deixara tão somente o automóvel supracitado e que concordam os 

herdeiros que seja transferido para a cônjuge supérstite Maria Erli Dorigo. 

Compulsando os autos verifica-se que os todos os demais herdeiros 

renunciaram seus respectivos quinhões em favor de Maria Erli Dorigo, 

acostando aos autos declaração reconhecida em cartório. Todavia, 

imperioso mencionar que a renúncia somente pode ser efetivada por 

escritura pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1806 do 

Código Civil. Dessa maneira, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos a regularização processual dos demais 

herdeiros, ou instrumento público ou termo judicial de renúncia destes, nos 

termos do art. 1.806 do Código Civil. Intime-se a parte autora, ainda, para 

juntar aos autos declaração de inexistência de quaisquer outros bens do 

"de cujus", sob pena de responsabilização criminal caso seja constatado 

acervo hereditário passível de inventário. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Em seguida, à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres, 21 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001773-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001773-09.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PARISI GIULIANO, MARCELO 

WEISSHEIMER DESPACHO 1 – Informações referentes ao Agravo de 

Instrumento n. 1001461-80.2018.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data 

e encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. 2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de 

retratação), este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. 

3 – CUMPRAM-SE as demais determinações já lançadas no processo. 

Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006998-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANDRADE SANTANA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte 

Requerida devidamente citada e intimada id:10952819 não pagou a dívida 

nem contestou a ação . Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC. Intimo a Parte 

Requerente por meio de seu advogado legalmente constituido para 

manifestar-se no prazo de (quinze) dias requerendo o que entender de 

direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005189-48.2017.8.11.0006

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:

DEUSDETE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte 

Requerida devidamente citada e intimada id:10952819 não pagou a dívida e 

não contestou a ação. Nos termos do artigo 203 § 4.º do CP, intimo a parte 

Requerente por meio de seu advogado legalmente constituído para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias requerendo o que entender de 

direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005680-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

JOSE SERGIO MEROTTI (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte 

Requerida devidamente Citada e intimada id: 10862661, não pagou a divida 

e não contestou ação. Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, Intimo a Parte 

Requerente por seu advogado legalmente constituído para que no prazo 

de 15 (quinze) dias manifestar-se requerendo o que entender de direito. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000191-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DIAS - POSTO - EPP (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (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 

23/04/2018, às 16:00 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR JOSE DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE STELATTO MARQUES (RÉU)

EDUARDO MARQUES LIMA (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 

09/04/2018, às 16:00 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).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 403-42.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, foram cumpridas as 

providências determinadas no r. despacho de fl. 500 dos autos. Isso 

posto, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176076 Nr: 10676-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 39 de 416



 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA SEBASTIANA SILVA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Nos termos do art. 156 § 6º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme r. despacho de fl.180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192717 Nr: 9978-78.2015.811.0006

 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: SEBASTIÃO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o perito apresentou a 

proposta de honorários, conforme fl.142. Isso posto, INTIMO a parte 

Requerida, por meio de seu advogado, para se manifestar acerca dos 

honorários periciais bem como, efetuar o depósito em juízo no prazo de 10 

(dez) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004061-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA BRAUN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Hebe Arruda Monteiro (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1004061-90.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 16.023,76 Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: ELIZANGELA MARIA 

BRAUN REQUERIDO: HEBE ARRUDA MONTEIRO CITANDOS: HEBE 

ARRUDA MONTEIRO FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido HEBE ARRUDA 

MONTEIRO,atualmente em lugar incerto e não sabido, na forma do art. 259, 

I do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. RESUMO DA 

INICIAL: A parte Autora na qualidade de legitima possuidora, pleiteia neste 

Juízo a sentença declaratória de usucapião, nos termos do Art. 1.238, § 

único do Código Civil. A presente demanda tem como objeto um Lote de 

terreno urbano abaixo descrito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Um lote de terreno urbano, situado à Rua dos Garcias, nº 12, Bairro 

Parque Nova Era, com área de 446,27 m2 (quatrocentos e quarenta e seis 

metro e vinte e sete centésimos), registrado no Cartório do 1.º Ofício da 

Comarca de Cáceres- MT, sob a matrícula n.º 22.501, a fls.180 do livro n.º 

3-P. Despacho/Decisão:Vistos etc.Recebo a petição inicial, uma vez que 

preenchidos os seus requisitos essenciais.Defiro à parte autora a 

gratuidade da justiça.Citem-se para responder, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) pessoalmente os confinantes indicados na inicial (art. 246, § 3º, 

do CPC); b) por edital, com prazo de 20 dias, o requerido, bem como os 

réus em lugar incerto e eventuais interessados (CPC, art. 259, I).Constem 

as advertências legais (CPC, art. 344).Intimem-se, via postal, para que 

manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, 

por meio de seus representantes legais, encaminhando-se a cada ente 

uma cópia da petição inicial, assim como dos documentos 

a c o s t a d o s . A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a  d e l i b e r a ç ã o . À s 

providências.Cáceres/MT, 06 de julho de 2017. Assinado eletronicamente 

p o r :  W L A D Y S  R O B E R T O  F R E I R E  D O  A M A R A L 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 8725808 17070619145473600000008637436 Cáceres MT, 21 

de fevereiro de 2018 ELIANA DE FATIMA SEGATTO MENDES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004008-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARBOZA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004008-12.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FABIO BARBOZA SOUZA 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. Cumprimento da liminar e citação da parte requerida 

(id. 9994864). 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, 21 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004494-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de JOÃO DA SILVA, ambos qualificados no 

processo. Em despacho de id. 9530589 foi determinada a intimação da 

parte para emendar a inicial demonstrando o recolhimento completo das 

custas processuais e taxa judiciária e outras questões, sob pena de 

extinção do processo. Mesmo devidamente intimado, a parte requerente 

não regularizou sua situação processual conforme certidão de id. 

10924970. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando o processo, extrai-se que 

deve ser extinto, isso porque a parte autora não efetuou o pagamento das 

custas e despesas processuais, mesmo sendo devidamente intimada para 

tal desiderato. Diante da ausência de atendimento à determinação deste 

Juízo, reputa-se que deve o processo em destaque ser extinto sem a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse de agir da parte autora. 

Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e 

VI do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo, 

Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002432-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL DA SILVA GONZAGA (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. 8780941). 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. 

PROMOVA-SE a restituição do veículo apreendido em favor da parte 

requerida, certificando-se no processo. 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, 21 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001106-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório ajuizada por JOÃO FERREIRA DE LAET em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito 

em 12.08.2013 que lhe causou incapacidade permanente. Requer a 

condenação da ré ao pagamento do seguro no percentual de 100% (cem 

por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação argumentando, em preliminares, a a falta de 

interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo, no 

mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo. Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral. Réplica 

apresentada. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os documentos acostados nos 

autos 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) Pois bem, mesmo intimada da 

decisão que consignou a necessidade do requerimento do benefício na via 

administrativa, a parte requerente quedou-se inerte, ocasionando a perda 

do interesse de agir. 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, incisos I e VI do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o condena-se 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 
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em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO MALTA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002424-41.2016.8.11.0006 AUTOR: 

SEBASTIAO PEDRO MALTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por SEBASTIÃO PEDRO MALTA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 10.05.2016 

que lhe acarretou escoriações por todo o corpo, lesões e fratura no 

tornozelo. Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação 

do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Despacho inicial (id. 3663390) concedendo os benefícios da justiça 

gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 5543792 argumentando, em preliminares, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de interesse de 

agir devido a concessão administrativa da indenização e, no mérito, 

sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo (id. 

5567224). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo 

pericial unilateral no id. 5567693. Réplica no id. 8208822. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 5567693 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

tornozelo direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por diminuição 

de força em tornozelo direito, ocasionando lesão parcial incompleta, 

gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 75% 

(intensa). Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o 

laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Como no caso do Autor houve 

a perda parcial média, com repercussão de 75% (setenta e cinco por 

cento). Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente 

corresponde às lesões apuradas, de sorte que não há valor 

remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a improcedência 

do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por 

conseguinte, extingue o processo com a resolução do mérito nos termos 

do art. 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. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE o processo mediante as baixas de estilo. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000475-45.2017.8.11.0006 AUTOR: 

SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por BRUNO ALEXSANDER DA 

ROSA MONTEIRO, neste ato assistido por seu pai SEBASTIÃO 

ALEXANDER DA SILVA MONTEIRO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS S/A, todos qualificados no processo. Sustenta que foi 

vítima de acidente de trânsito em 24.10.2015 que lhe acarretou 

escoriações por todo o corpo, lesões e fratura no tornozelo. Requer a 

condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro no 

percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 4662330) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando 

a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

5513912 argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração do 

polo passivo, a ausência de interesse de agir devido a concessão 

administrativa da indenização e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 5568961). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 5569118. 

Réplica no id. 8039629. O processo veio concluso. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, 

verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento da 

indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 5596212 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

tornozelo direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por redução 

discreta de força e movimento em em tornozelo direito, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 75% (intensa). Aduzindo que o aludido exame é realizado 

por profissional capacitado na área médica, não havendo nada que 

desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 75% (intensa), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 % = 3375 x 75% = 2.531,25, 

que culmina no montante indenizatório de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Todavia, nota-se que o autor 

recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50, razão pela qual deve 

haver a dedução dos valores, com o recebimento do valor residual 

correspondente a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos), os quais devem ser corrigidos a partir do evento danoso 

(segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a 

partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando a 

ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no 
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valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data 

do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos 

honorários, ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 

de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003874-19.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003874-19.2016.8.11.0006 AUTOR: 

RENAN SILVA ORTIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por RENAN SILVA ORTIZ em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, ambos qualificados no processo. Sustenta 

que foi vítima de acidente de trânsito em 12.04.2016 que lhe acarretou 

escoriações por todo o corpo e fratura no dedo. Requer a condenação da 

ré ao pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% 

(cem por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 4596451) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 8105788 

argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de interesse de agir devido a concessão 

administrativa da indenização e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 9907144). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 9907081. 

Réplica no id. 9866568. Manifestação quanto ao laudo no id. 10007387. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9907081 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

dedo da mão direita, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por discreta 

perda de partes moles de extremidade do dedo da mão direita, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 25% (leve). Aduzindo que o aludido 

exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 75% (intensa), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 10 % = 1350 x 25% = 337,50, 

que culmina no montante indenizatório de R$ 337,50 (trezentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos). Todavia, nota-se que o autor recebeu 

administrativamente o valor de R$ 135,00, razão pela qual deve haver a 

dedução dos valores, com o recebimento do valor residual 
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correspondente a R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta 

centavos), os quais devem ser corrigidos a partir do evento danoso 

(segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a 

partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando a 

ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no 

valor de R$ R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), 

sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, 

com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos 

honorários, ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 

de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZMAR 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003696-70.2016.8.11.0006 AUTOR: 

LUIZMAR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança 

de seguro DPVAT ajuizada por LUIZMAR DA SILVA em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, ambos qualificados 

no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito no dia 

06.06.2016 que lhe acarretou danos pessoais com invalidez permanente. 

Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro 

no percentual de 100% (cem por cento) em razão da debilidade, custas e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Despacho inicial (4523013) concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou 

contestação no id. 5863985 argumentando, em preliminar, ausência de 

laudo do IML a indicar nexo causal e, no mérito, sustenta a improcedência 

do pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação 

designada, porém não houve acordo (id. 5565876). Realizados alguns 

atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 5565917. 

O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DA PRELIMINAR No que concerne a alegação preliminar de ausência 

do laudo do IML, este Juízo rejeita tal formulação uma vez que a 

quantificação do grau de invalidez pode ser extraído de avaliação médica, 

conforme se realizou no caso. Quanto à necessidade de alteração do polo 

passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia. Todavia, 

deixa-se de acolher tal pleito em razão de que a parte autora direcionou 

seu pedido em face de tal seguradora, sendo desnecessária a correção 

do polo passivo. DO MÉRITO Não havendo mais preliminares ou 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. No caso em tela, verifica-se 

que a questão central refere-se no pedido de pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Com efeito, 

para o recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário 

que a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 

n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, sobretudo o boletim de ocorrência 

encartado e demais documentos médicos, demonstram a existência do 

nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o acidente de 

trânsito ocorrido. De mesmo modo, corroborando os documentos médicos, 

o laudo médico de id. 5565917 foi categórico em afirmar que a lesão da 

parte autora foi proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, 

que a região acometida é o joelho esquerdo, a mesma indicada nos 

documentos médicos apresentados pela autora. Logo, não há falar em 

ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas 

apresentadas no processo. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora foi acometida por moderada diminuição de amplitude de 

movimento em joelho esquerdo, com discreta perda de força do mesmo, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 75% (intensa). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Desse modo, apesar de não 

estar ligado apenas à prova pericial, no caso em exame, vislumbra-se que 

ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, 

ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso da parte autora houve a perda parcial completa, 

com repercussão de 75%, o valor indenizatório in casu deve obedecer ao 

seguinte cálculo: R$ 13.500,00 – 25% = 3.375,00 x 75%= 2.531,25, que 

culmina no montante indenizatório de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Assim, o valor da indenização 

que faz jus o Autor é de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que devem ser corrigidos a partir do 

evento danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de 
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mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 

15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (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: 1002374-78.2017.8.11.0006 AUTOR: 

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório ajuizada por WELLINGTON DA SILVA 

OLIVEIRA em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi 

vítima de acidente de trânsito que lhe acarretou lesões. Requer a 

condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro no percentual 

de 100% (cem por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação argumentando, em 

preliminares, a a falta de interesse de agir ante a ausência de 

requerimento administrativo, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo. Realizados alguns atos processuais, foi 

acostado o Laudo pericial unilateral. Réplica apresentada. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. 

Compulsando os documentos acostados nos autos 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) Pois bem, mesmo intimada da 

decisão que consignou a necessidade do requerimento do benefício na via 

administrativa, a parte requerente quedou-se inerte, ocasionando a perda 

do interesse de agir. 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, incisos I e VI do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o condena-se 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, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Processo Número: 1004170-07.2017.8.11.0006
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WELMISTON APARECIDO OLIVEIRA BORGES (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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004170-07.2017.8.11.0006 AUTOR: 

WELMISTON APARECIDO OLIVEIRA BORGES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por WELMISTON 

APARECIDO BORGES em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no processo. 

Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 05.07.2016 que lhe 

acarretou escoriações por todo o corpo, lesões e fratura no tendão da 

perna direita. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do 

total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 9248154) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 9870795 argumentando, em preliminares, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de interesse de 

agir devido a concessão administrativa da indenização e, no mérito, 

sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo (id. 

9921595). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo 

pericial unilateral no id. 9921520. Réplica no id. 10050144. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 
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não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9921520 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

tornozelo direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por diminuição 

de mobilidade e extensão e flexão em tornozelo direito, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Como no caso do Autor houve 

a perda parcial média, com repercussão de 50% (cinquenta por cento). 

Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente corresponde 

às lesões apuradas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 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. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001857-73.2017.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001857-73.2017.8.11.0006 AUTOR: 

TIMOTEO DA SILVA CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por TIMOTEO DA SILVA CASTRO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 

05.11.2016 que lhe acarretou escoriações por todo o corpo, lesões no 

tendão e no joelho. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do 

total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 5591241) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 8106063 argumentando, em preliminares, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de interesse de 

agir devido a concessão administrativa da indenização e, no mérito, 

sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo (id. 

9905936). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo 

pericial unilateral no id. 9905912. Réplica no id. 9284335. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 
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existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9905912 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

comprometimento de força e mobilidade de joelho direito e do pé direito, 

bem como diminuição de flexão de punho direito, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média) e 10% (residual) respectivamente para cada 

região afetada. Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o 

laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso da parte autora houve a perda parcial completa, com 

repercussão de 50% do membro inferior direito, o valor indenizatório in 

casu deve obedecer ao seguinte cálculo: R$ 13.500,00 – 25% = 3.375,00 

x 50%= 1.687,50, que culmina no montante indenizatório de R$ 1.687,50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

repercussão de 10% do punho direito, o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: R$ 13.500,00 – 25% = 3.375,00 x 10%= 

337,50, que culmina no montante indenizatório de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, o valor indenizatório 

recebido administrativamente corresponde às lesões apuradas, de sorte 

que não há valor remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a 

improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução 

do mérito nos termos do art. 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. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo mediante as baixas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001883-71.2017.8.11.0006 AUTOR: 

REINALDO DA SILVA CEBALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por REINALDO DA SILVA CEBALHO em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 29.07.2016 

que lhe acarretou escoriações e fraturas. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% (cem 

por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 5828014) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 10201606 

argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de laudo do IML e, no mérito, sustenta a 

improcedência do pedido. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 9920935). Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 

9920901. Réplica no id. 9866568. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que concerne a alegação preliminar de ausência do 

laudo do IML, este Juízo rejeita tal formulação uma vez que a quantificação 

do grau de invalidez pode ser extraído de avaliação médica, conforme se 

realizou no caso. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no 

que tange à necessidade de alteração do polo passivo para o fim de 

constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se 

acolhe, determinando-se a retificação do registro de autuação do 

processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a 

questão central refere-se no pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9920901 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

comprometimento importante de membro inferior esquerdo, com limitação 

de movimento de tornozelo e atrofia muscular, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 75% (intensa). Aduzindo que o aludido exame é realizado 

por profissional capacitado na área médica, não havendo nada que 

desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 75% (intensa), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70 % = 9.450,00 x 75% = 

7.087,50, que culmina no montante indenizatório de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, nota-se que o autor 

recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, razão pela qual deve 

haver a dedução dos valores, com o recebimento do valor residual 

correspondente a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos), os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 

15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003526-64.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ANGELA MARIA CAMARGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por ANGELA MARIA CAMARGO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 

06.12.2016 que lhe acarretou escoriações por todo o corpo e fratura do 

membro superior esquerdo. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do 

total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 8036025) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 10216980 argumentando, em preliminares, 

a necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de interesse de 

agir devido a concessão administrativa da indenização e, no mérito, 

sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo (id. 

9905829). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo 

pericial unilateral no id. 9905709. Réplica no id. 110265128. O processo 

veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 
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expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9905709 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro superior esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por diminuição 

de força e mobilidade de punho esquerdo, comprometimento moderado de 

flexão, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico 

e/ou funcional definitivo com proporção de 25% (leve). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Todavia, o valor 

indenizatório recebido administrativamente corresponde às lesões 

apuradas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 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. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002787-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA CEBALHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002787-91.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MARCIA DA SILVA CEBALHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório ajuizada por MARCIA DA SILVA CEBALHO 

em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente 

de trânsito que lhe acarretou lesões. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da indenização do seguro no percentual de 100% (cem por 

cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação argumentando, em preliminares, a a falta de 

interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo, no 

mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo. Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral. Réplica 

apresentada. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os documentos acostados nos 

autos 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 
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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) Pois bem, mesmo intimada da 

decisão que consignou a necessidade do requerimento do benefício na via 

administrativa, a parte requerente quedou-se inerte, ocasionando a perda 

do interesse de agir. 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, incisos I e VI do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o condena-se 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, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003700-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003700-73.2017.8.11.0006 AUTOR: 

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório ajuizada por RENATO RODRIGUES DE MIRANDA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito que lhe 

acarretou lesões. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

indenização do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do total, 

custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial concedendo os benefícios da justiça 

gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação argumentando, em preliminares, a falta de 

interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo, no 

mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo. Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral. Réplica 

apresentada. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os documentos acostados nos 

autos 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, incisos I e VI do Código de Processo Civil. 

CONCEDE-SE ao autor os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o 

condena-se 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, ARQUIVE-SE o processo com 

as baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

21 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANISETE DE SOUZA RIBEIRO (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: 1002785-24.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ANISETE DE SOUZA RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório ajuizada por ANISETE DE SOUZA RIBEIRO 

em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente 

de trânsito que lhe acarretou lesões. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da indenização do seguro no percentual de 100% (cem por 

cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação argumentando, em preliminares, a falta de 

interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo, no 

mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo. Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral. Réplica 

apresentada. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os documentos acostados nos 

autos 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. 
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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 condena-se 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, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento da 

Carta Precatória expedida a este r. juízo, visando citar a parte requerida. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

21 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007372-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VITTORAZI (EXEQUENTE)

MARELI DE FATIMA CAMPOS VITTORAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EXPEDIDO 

POR ORDEM DO MM. JUIZ: Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO 

PROCESSO: Processo: 1007372-89.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

24.132,82; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Parte Autora: JOSE ROBERTO VITTORAZI, MARELI DE FATIMA CAMPOS 

VITTORAZI Parte Ré: YMPACTUS COMERCIAL S/A PESSOA A SER 

CITADA (PARTE EXECUTADA): Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, N. 451, 

"EDIFÍCIO PETRO TOWER", ANDAR 20, SALAS 2002 E 2003, BAIRRIO 

ENSEADA DO SUL, VITÓRIA/ES - CEP: 29050-335. Cáceres/MT, 23 de 

janeiro de 2018. Senhor(a): Representante Legal da Parte Executada 

"YMPACTUS COMERCIAL S/A", Por determinação do MM. Juiz de Direito da 

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT procedo à citação de Vossa 

Senhoria, na qualidade de Parte Executada, nos termos do processo 

abaixo identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e 

da petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante desta 

carta, para no prazo legal e em conformidade com a decisão a abaixo 

transcrita responder a ação. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc... Diante 

da justificativa e documento apresentado, defiro a gratuidade da justiça. 

Nos termos do art. 509, inciso II c/c art. 511, ambos do Código de 

Processo Civil, e ausente indicação do Advogado ou sociedade de 

Advogados a que estiver vinculado, determino a citação e intimação 

pessoal da parte Demandada para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caceres, 27 de novembro de 2017”. 

ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer contestação será de 15 dias. 

Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC). 

Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003229-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIA MEDEIROS SILVA (AUTOR)

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA (RÉU)

ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZE FERNANDA DE MORAES OAB - 836.737.171-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

EMILIO FERRAZ BÜHLE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIRED (TERCEIRO INTERESSADO)

SUZZANE MARIA LIMA CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO 

( P R A Z O :  2 0  D I A S )  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1003229-57.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 30.000,00 Tipo: Cível 

Espécie: USUCAPIÃO (49) Autor: OTAVIO RIBEIRO CHAVES, MAURICELIA 

MEDEIROS SILVA Réu: APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA 

EXTRAJUDICIAL LTDA, ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES 

REPRESENTANTE: JOZE FERNANDA DE MORAES Pessoa(s) a ser(em) 

Citada(s) Nome: Espólio de NIVALDO FERNANDES DE MORAES, 

representado por JOZE FERNANDA DE MORAES Endereço: incerto e não 

sabido. FINALIDADE: 1) - Citação de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Parte Requerida, nos termos do processo abaixo identificado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para responder, caso 

queira, a ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, com o intuito de que 

compareça na Audiência de Conciliação agendada para o dia 13 de 

Dezembro de 2017 às 15h00min, que será realizada no Centro Judiciário 

de Resolução de Conflitos - CEJUSC, situado no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT. RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de ação de USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO proposta por OTÁVIO RIBEIRO CHAVES E MAURICÉLIA 

MEDEIROS SILVA em face de LUIZ ROSINO FERNANDES DE MORAES E 

ELI REGINA DE OLIVEIRA. Os autores na qualidade de legítimos 

possuidores do lote de terreno urbano a seguir descrito, pugna perante 

este Juízo por sentença declaratória de usucapião, conforme redação do 

art. 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil. A presente lide tem como 

objeto o Lote de Terreno Urbano nº 20, Quadra 01, do Loteamento 

“Residencial Monte Verde”, com área total de 360 m2 (trezentos e 
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sessenta metros quadrados) localizado na Rua dos Menachos, Quadra 

01, Casa 20, Bairro Monte Verde, neste município, tendo o loteamento em 

questão sido registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres 

sob a Matrícula nº 13.850, Livro 2-K-5, cujos limites e confrontações 

seguem indicados no Croqui e Memorial Descritivo. O imóvel acima descrito 

foi adquirido pela autora mediante a celebração de contrato de compra e 

venda com LUIZ ROSINO FERNANDES DE MORAES e ELI REGINA DE 

OLIVEIRA, em 28.01.2003, tendo sido devidamente quitado. Neste ponto, 

em razão do citado contrato, os requerentes passaram a serem os 

legítimos possuidores dos imóveis, tendo, inclusive cumprido com as 

obrigações tributárias relativas ao imóvel e, agora pretende obter a 

propriedade deste por esta demanda. III. A posse dos autores data mais 

de 14 (catorze) anos, uma vez que estes detém a posse do imóvel desde 

janeiro de 2003 até o presente momento, fazendo jus, portanto, à 

obtenção do domínio por meio da usucapião extraordinária, nos termos do 

disposto no Código Civil pátrio. Dessa forma, em razão do mencionado 

instrumento particular de permuta a requerente passou a ser a legítima 

possuidora do imóvel e, devida a recusa dos requeridos em proceder à 

transferência definitiva da propriedade, espera regularizar a situação 

fundiária de seu bem". Despacho/Decisão: Vistos, etc. Cuida – se de Ação 

de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por OTÁVIO RIBEIRO 

CHAVES E MAURICÉLIA MEDEIROS SILVA em face de LUIZ ROSINO 

FERNANDES DE MORAES E ELI REGINA DE OLIVEIRA. Na inicial (id. 

7253744) os Requerente pleitearam o deferimento do benefício à 

assistência judiciária gratuita. No id. 7257305 foi determinado, entre outras 

diligências, que os autores comprovassem cabalmente que fazem jus ao 

deferimento do benefício da justiça gratuita, ou que efetuassem o 

recolhimento das custas. Os Requerentes se manifestaram então (id. 

7803256), requerendo o parcelamento das custas. Pois bem. É certo que a 

regra do Código de Processo Civil é que seja efetuado o adiantamento das 

custas do processo logo com o ingresso da demanda, se tratando as 

demais opções de meios alternativos que visam dar garantia à justiça 

àqueles que não possuem condições de efetuar o pagamento sem onerar 

seu sustento. Assim, atentando-se às inúmeras situações que ocorrem no 

judiciário, a nova legislação processual civil trouxe possibilidades às 

partes que encontrarem em dificuldade para recolhimento das custas 

processuais. Dentre elas, trouxe o entendimento esboçado pelo §6º do 

art. 98 do Código de Processo Civil, conforme o caso, que prevê a 

possibilidade do magistrado em conceder direito ao parcelamento das 

custas processuais à parte. No entanto, vê-se que o Código não definiu 

requisitos expressos para a concessão do benefício, tratando-se de 

questão subjetiva, dependente da análise das peculiaridades de cada 

caso. De outro lado, como exposto, a própria legislação foi clara em 

ressaltar que o deferimento do parcelamento dependerá do caso exposto, 

não sendo mera opção, devendo o requerente fazer jus ao deferimento do 

benefício. A meu ver, embora não se trate de deferimento de justiça 

gratuita, é medida que se assemelha, mormente porque visa garantir 

acesso à justiça daqueles que de fato não possuem como efetuar o 

recolhimento das custas no momento, facilitando o recolhimento das 

mesmas. Assim, neste rumo, o deferimento do benefício estará adstrito às 

circunstâncias de cada caso, ou seja, concedido quando necessário e 

pertinente, haja vista ser medida excepcional, sendo a regra que o 

adiantamento das custas processuais seja realizado logo no ingresso da 

ação. Esse é o entendimento expresso pelo art. §6º do art. 468 das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, quando dispõe que “§ 6º 

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após 

analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, 

poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.“. No caso em apreço, os autores não 

trouxeram nenhum elemento que demonstre sua hipossuficiência 

financeira, de modo a trazer prejuízos de seu sustento e familiares em 

caso de recolhimento das custas processuais. Ao contrário disso, há 

elementos nos autos capazes de afastar a presunção de insuficiência de 

recursos, tendo em vista que ambos os autores indicaram ser servidores 

públicos, ou seja, possuem profissão sólida que gera, em tese, 

estabilidade financeira. Deste modo, tenho que o indeferimento do 

parcelamento das custas processuais é medida de rigor, haja vista que, a 

meu ver, segundo a proposta do CPC, e de acordo com as normas da 

CNGC, o benefício deve ser concedido somente àqueles que se 

encontrem em situação verdadeira de hipossuficiência, ao menos 

provisória, sendo medida excepcional para que não prejudique o sustento 

da parte e seus familiares, situação que não vislumbro no presente caso, 

uma vez que os Requerentes não trouxeram qualquer prova de 

hipossuficiência, ainda que temporária.Portanto, indefiro o pedido de 

parcelamento. Intime-se a parte requerente para recolher as custas em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. No mais, 

exclua os Requeridos Luiz e Eli e substitua para: Espólio de NIVALDO 

FERNANDES DE MORAES, representado por JOZE FERNANDA DE 

MORAES, brasileira, solteira, pedagoga, portadora do RG 115113691 

SSP-MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 836.737.17120, com domicílio na Rua 

Blumenau, n° 31, Bairro: Coophema, CEP: 78085-115, Cuiabá-MT. 

Determino ainda a inclusão da Credora Hipotecária APEMAT ASSESSORIA 

DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.507.409/0001-61, com sede na Avenida 

Calógeras, nº 213, Vila Americana, CEP: 79.004-383, Campo Grande-MS 

para figurar no pólo passivo da ação. Acaso seja providenciado o 

pagamento das custas, desde já recebo a petição inicial. Cite-se e 

intime-se o(a) Requerido(a)/Credora Hipotecária para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: 1. PRAZO: Advirta a parte Requerida de que o 

prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. 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, Kymberli Luaine Luz, Estagiária, digitei. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003229-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIA MEDEIROS SILVA (AUTOR)

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA (RÉU)

ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZE FERNANDA DE MORAES OAB - 836.737.171-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

EMILIO FERRAZ BÜHLE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIRED (TERCEIRO INTERESSADO)

SUZZANE MARIA LIMA CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 21 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para proceder com a retirada do edital de 

citação e Intimação do requerido, comprovando sua publicação no prazo 

de 15 (quinze) dias; Processo: 1003229-57.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALVES CRUZ (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALVES CRUZ (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11795158), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006301-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FIRMINO MANIERO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006301-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FIRMINO MANIERO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11794087), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11788882), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003875-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JOSUE RODRIGUES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito, 

pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005100-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA (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 APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 
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de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANYELLI ARAUJO NERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para Ciência de Certidão de ID de nº. 11857062, 

bem como para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se requerendo 

o que entender de direito. Processo: 1000119-16.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 62.639,29; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005100-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA (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 MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11788660), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005810-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para Ciência de Certidão de ID de nº. 11858047, 

bem como para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se requerendo 

o que entender de direito. Processo: 1005810-45.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 67.165,49; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006996-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA RODRIGUES (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 APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006996-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA RODRIGUES (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 MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11788373), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006122-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LEITE CENA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11786036), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006221-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS RODRIGUES (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 APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006221-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11786036), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006396-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BRUNO DE ALMEIDA ABREU (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:

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 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID - 

11785054), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 59372 Nr: 5660-67.2006.811.0006

 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: JOSÉ DA COSTA SALES, LUIZ MARQUES GARCIA, 

GESSI SILVA GARCIA, JOSÉ DA SILVA ARAUJO, SONIA GARCIA CUNHA, 

TEREZA GARCIA ARAÚJO, MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA 

FILHO, MANOEL EUFRÁZIO GARCIA, ESPOLIO DE LAURA GARCIA 

SALES, ESPÓLIO DE ANA GARCIA MACEDO, ESPÓLIO DE ADELINA 

MACIEL GARCIA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURINO DA SILVA CASTRO, ADEMIR DE 

OLIVEIRA, EZEQUIAS DIONIZIO PEDROSO, MARLI DIONIZIO PEDROSO, 

LOURIVAL JOSÉ DE ARRUDA, LÁZARO, LAZINHO, ADELAIDE RIBERIRO 

CEBALHO, CLEUZA VIEIRA DE SOUZA, CLEIDE VIEIRA DA SILVA, 

BENEDITO FERREIRA, KATIA M. FERREIRA, GERALDO INÁCIO DA SILVA, 

EDSON F. LEITE, JEFERSON DO N. CINTRA, JOSÉ G. DE ANDRADE, 

KLEBER M. DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO C. ALMEIDA, PAULO DA 

CONCEIÇÃO SOUZA, CICERO D. DE CAMPOS, RAFAELLY DE MIRANDA 

VIANA, MARCONDES GONÇALVES MENDES, JULIANO GOMES DOS 

SANTOS, JENISSON HANSEN JUVENAL, RONIDO J. NASCIMENTO, RENIL 

FERREIRA DE OLIVEIRA, GONÇALO F. DE OLIVEIRA, JOSÉ BATISTA DA 

SILVA, JOSÉ FERREIRA, SELMA A. DA SILVA, LUZIA DE S. FERREIRA, 

MANOEL EDUARDO SOARES, IZABEL ARROJO, MANOEL M. ORTIZ, JOSÉ 

DE S. RAMOS, DENIZA TORRES CARNEIRO, RICARDO SALVATERRA, 

CARMELITA DA SILVA, JOELSON CARDOZO AGUILHERA, EDILEUZA 

GUEDIS DOS SANTOS, LOURIVAL VIANA LOPES, JOVANICE M. DE 

MIRANDA, RASALI DIONÍZIO VIEIRA, MARIO MARCIO V. DA SILVA, 

SEBASTIÃO SURUBI DA SILVA, BENEDITA V. DE OLIVEIRA, CARMELITA 

BORGES, MIGUEL MARCIO V. DA SILVA, ROSIMAR DA SILVA, ZEUMANA 

DA COSTA VIANA, ANTONIO JOSÉ S. FRANCISCO DE SOUZA, NATALINO 

OLIMPIO DE OLIVEIRA, GLORETE APARECIDA FERREIRA, AURINO DA 

SILVA CASTRO, ADÃO MARLON DE CARVALHO, CLEONICE FIRMINA DE 

JESUS, GIVALDO CÂNDIDO DA SILVA, JOSÉ CLAUMIR DE SOUZA, 

DJALMA FIRMINO DE JESUS, IVANILDO ALVES DOS SANTOS, 

REGINALDO LUIZ DE SOUZA, JACKELINE FERNANDA DA SILVA, 

ADILSON DA COSTA VIANA, EDNEIA MORAES FERREIRA, CLEUZA 

VIEIRA DE SOUZA, JUCILENE CEBALHO DE FARIA, ROOSEVELT DA 

SILVA, NILDA DOS SANTOS, RAFAEL DE MIRANDA VIANA, CLAUDINEI 

DA SILVA, MARIA DE F. FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA, NILZO 

RODRIGUES, MARIA CONCEIÇÃO SOUZA MORAES, MATEUS SOARES DE 

ANDRADE, VALDECI D. DA SILVA, NIVALCIR OLIVEIRA DUARTE, 

SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA, ELAINE FERNANDA M. MAMORÉ, 

JEFERSON DE SOUZA, OZIAS SOARES DE ANDRADE, MARCOS 

LOURENÇO DO AMARAL, MIRIAN FONTES, SENI PEREIRA DA SILVA 

NOGUEIRA, ABEGAIL KEILA, JURANDIR AGUIAR, IRENE LEITE, EDSON DA 

FONSECA, RIDO ALVES DA SILVA, ELISETE COSTA VIANA, VALDEMAR 

RIBEIRO, SEBASTIÃO CLARO DE SOUZA, LUIZ TAPANAXÉ, ANTONIA 

FERNANDA A.MOTA, ILMO RAMOLHO DA SILVA, MARIA OLIVEIRA DA 

SILVA, JORGE LUIZ EUZEBIO, JOVANICE M. MIRANDA, EUZINETE DA 

SILVA CRUZ SANTANA, ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA, 

LOURIVAL J. ARRUDA, WILSON R. DA SILVA, LUCILENE BARBOSA, 

GILMAR DE SOUZA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT, 

SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, KLEBER SOUZA 

SILVA - OAB:8002 MT, MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTERO - 

OAB:11.036, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12079

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de (fls. 826/827), DEFIRO o pedido de 

intimação dos ocupantes dos imóveis mencionados, cuja finalidade é a 

participação dos mesmos na Audiência de Instrução, agendada para a 

data de 27 de fevereiro de 2018 às 14hrs., na qual visa à solução do 

presente litígio.

Por força do noticiado na petição de fls. 826/827 desnecessária a 

intimação dos demais interessados como deliberado nos despachos 

anteriores.

Pstergo a análise dos demais pedidos após a audiência de instrução e 

julgamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148852 Nr: 7410-94.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus advogados, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

que decorreu o prazo solicitado às fls.269/270 e o presente feito 

encontra-se disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130464 Nr: 9096-92.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias,retirar o Edital e em 10 (dez)dias comprovar sua 

publicação , tendo em vista que decorreu o prazo solicitado às fls.63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148852 Nr: 7410-94.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE DA SILVA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus advogados, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

que os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149174 Nr: 7786-80.2012.811.0006

 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: SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BRADESCO S/A, VIVO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANTUIL FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, CÍCERO NOBRE CASTELLO - OAB:71140 

OAB/SP, KAREN AOKI ITO - OAB:257417/SP, VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Avoco o feito para revogar a nomeação do Administrador Judicial.

Em substituição, nomeio a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

25.313.759/0001-55, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça 

nº 2254, Ed. American B. Center, sala 1006, Bosque da Saúde, Cuiabá 

para atuar como Administrador Judicial/Síndico.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196764 Nr: 1530-82.2016.811.0006

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida efetuar o pagamento da dívida , tendo em vista que foi 

devidamente intimado . Razão pela qual, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 IMPULSIONO o presente a fim de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados, para, no prazo de 10 (dez)dias, querendo, manifestarem 

acerca do LAUDO DE AVALIAÇÃO de fls.215/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 16320 Nr: 755-63.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO TELES DE OLIVEIRA, CLEUZA 

ANTUNES TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus advogados, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

que decorreu o prazo solicitado às fls.269/270 e o presente feito 

encontra-se disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149634 Nr: 8305-55.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora manifestar-se no presente feito, bem como, não acostou aos 

autos o comprovante da taxa de desarquivamento dos autos. Razão pela 

qual, reenvio os autos ao arquivo provisório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 154258 Nr: 1644-26.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO ESTRELA TRANSPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO MÔNACO-MÔNACO DIESEL 

CAMILHÕES E ÔNIBUS LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:11.846-B, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688OAB/SP, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454

 ... Logo, não há como este Juízo, dado a natureza técnica da diligência 

pendente, declarar prejudicado o trabalho pericial. E pelas razões 

declinadas no início, também não há que se falar em preclusão da prova 

pericial. Com efeito, o trabalho pericial deverá ser iniciado e concluído, a 

fim de que a controvérsia havida em torno dos motores dos veículos seja 

sanada, salvo a declaração do expert no sentido de que o trabalho pericial 

encontra-se prejudicado, o que somente poderá ocorrer após a 

verificação dos objetos a serem periciados. No tocante ao pedido 

formulado pela REAL BRASIL formulado nas fls. 579/580, verifico a 

possibilidade de antecipação do valor referente a 50% da quantia já 

depositada a título de honorários de acordo com o que dispõe o art. 465, 

§4° do CPC. ... a) que seja designado pela empresa REAL BRASIL a data 

para início do trabalho pericial. Em seguida, sendo designada a data, 

intimem-se as partes para que fiquem cientes do trabalho designado, 

ficando ainda incumbido a autora de indicar a localização dos motores, 

bem como disponibilizar na data aprazada, os dois veículos objeto da 

ação, a fim de que sirvam de subsídio para o trabalho pericial a ser 

realizado; b) deverá o perito levar em consideração o fato dos motores 

terem sido desacoplados dos veículos, o período em que encontram-se 

armazenados e as condições atuais em que os objetos lhes foram 

apresentados, de modo que DECLARE se a eficácia/eficiência da perícia 

tenha sido de algum modo prejudicada; c) no tocante ao requerimento de 

antecipação dos honorários periciais, hei por bem deferir a liberação de 

50% dos honorários depositados para a perícia, os quais deverão ser 

liberados na conta corrente informada nas fls. 580, verso. Neste ponto, 

esclareço que o saldo atualizado dos depósitos realizados no processo 

importam hoje no valor de R$11.627,40 de modo que neste ato promovo a 

liberação de 50% do referido valor em favor da empresa nomeada para a 

perícia, o que importará na seguinte quantia: R$5.813,70 (cinco mil 

oitocentos e treze reais e setenta centavos). ...

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001723-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO SILVA (EXECUTADO)

C. SILVA CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001723-80.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: C. 

SILVA CONSTRUCOES - ME, CELSO SILVA DECISÃO 1 – Compulsando o 

processo, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. De outro norte, nota-se 

haver no processo auto de penhora de bens móveis (telas de artista 

plástico), devidamente avaliadas. Contudo, o valor da avaliação dos bens 

constritados não cobre o valor da execução, em realidade, limita-se a 

menos de 1/3 (um terço) do total da dívida inicial, sem a devida 

atualização. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente 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 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), 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). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000662-19.2018.8.11.0006

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 CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000662-19.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO CARLOS DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, 

§4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado 

o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito bancária com 

Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a 

comprovação de mora do Requerido, consistente na Notificação 

Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. 

Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada na 

peça preambular, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 2º 

do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 21 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 227842 Nr: 12732-22.2017.811.0006

 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: MANOEL DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...) É caso de extinção do feito ante a verificação de 

litispendência, forte art. no art. 485, V do Código de Processo Civil. Esse 

instituto, em conformidade com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do CPC, 

ocorre com a repetição de uma ação já em curso, exigindo-se para sua 

configuração a existência de identidade de partes, mesmo pedido e 

mesma causa de pedir. De fato, na presente situação, há de se 

reconhecer o citado fenômeno, pois o Juízo Federal reconheceu ser 

incompetente para processar e julgar o feito e, por consequência, 

determinou a remessa dos autos a este Juízo Estadual, sendo distribuído 

em 12/12/2017 com cód.: 227842. Ocorreu que, em data anterior a 

distribuição desta ação, o autor protocolou nova ação via PJE de nº 

1004794-56.2017.8.11.0006, notadamente em 11/08/2017, estando ambos 

tramitando neste Juízo, figurando com as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. Desse modo, havendo identidade entre os 

feitos, resta incontroverso a incidência do instituto da litispendência. Por 

fim, considerando o disposto no art. 59 do CPC, na qual aduz que a 

distribuição da inicial torna prevento o juízo, o processo eletrônico de nº 
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1004794-56.2017.8.11.0006 deverá ter o mérito analisado, já que 

preenche o previsto na norma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC; b) Sem custas e 

honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas 

devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157126 Nr: 4881-68.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT, COVEST-COMISSÃO DE VESTIBULAR DA 

UNIVERSIDADE DE M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Exequente, 

através de seu advogado, via DJE/MT, para que se manifeste no prazo de 

15 dias acerca da impugnação de fls. 105, vez que TEMPESTIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 52604 Nr: 1776-30.2006.811.0006

 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: MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO, DEMÉTRIO 

FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na qual há informações nos 

autos da liquidação da requisição (fl. 497).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O documento de fl. 497 informa que foi efetivado o pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor, assim, a satisfação da obrigação pelo 

devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144124 Nr: 2057-73.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 CERTIFICO que estes autos foram remetidos em carga à Procuradoria 

Geral do Município de Cáceres/MT em 14-12-2018, permanecendo ainda 

em sua posse por prazo extrapolado e, assim, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Procurador Geral do Município de Cáceres para que no prazo de 3 (três) 

dias os devolvam a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 227842 Nr: 12732-22.2017.811.0006

 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: MANOEL DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

ACIDENTÁRIO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por MANOEL 

DIAS DE CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de 

acidente de trabalho (fls. 03/11).

Com a inicial, acostaram-se documentos pertinentes (fls. 12/52).

Despacho inicial à fl. 54.

Laudo pericial às fls. 56/60.

A parte requerida manifestou pugnando pela extinção sem mérito do feito, 

ao argumento de incompetência da Justiça Federal às fls. 64/67.

Petição do Autor requerendo a extinção da ação à fl. 69.

O Juízo Federal reconheceu a incompetência para processar e julgar o 

feito e determinou imediata remessa dos autos a este Juízo á fl. 71.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É caso de extinção do feito ante a verificação de litispendência, forte art. 

no art. 485, V do Código de Processo Civil.

Esse instituto, em conformidade com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do 

CPC, ocorre com a repetição de uma ação já em curso, exigindo-se para 

sua configuração a existência de identidade de partes, mesmo pedido e 

mesma causa de pedir.

De fato, na presente situação, há de se reconhecer o citado fenômeno, 

pois o Juízo Federal reconheceu ser incompetente para processar e julgar 

o feito e, por consequência, determinou a remessa dos autos a este Juízo 

Estadual, sendo distribuído em 12/12/2017 com cód.: 227842. Ocorreu 

que, em data anterior a distribuição desta ação, o autor protocolou nova 

ação via PJE de nº 1004794-56.2017.8.11.0006, notadamente em 

11/08/2017, estando ambos tramitando neste Juízo, figurando com as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

 Desse modo, havendo identidade entre os feitos, resta incontroverso a 

incidência do instituto da litispendência.

 Por fim, considerando o disposto no art. 59 do CPC, na qual aduz que a 

distribuição da inicial torna prevento o juízo, o processo eletrônico de nº 

1004794-56.2017.8.11.0006 deverá ter o mérito analisado, já que 

preenche o previsto na norma.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC;

b) Sem custas e honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 
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consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Tudo cumprido, conclusos. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011020-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C P LEITE DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO FILHO VIEIRA (EXECUTADO)

PAC PLANAEJAMENTO- ASSESSORIA- CONSULTORIA (EXECUTADO)

ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011020-65.2011.8.11.0006 EXEQUENTE: C P LEITE DE MORAIS - ME 

EXECUTADO: ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA, PAC 

PLANAEJAMENTO- ASSESSORIA- CONSULTORIA, EDMUNDO FILHO 

VIEIRA Vistos, etc. Intime-se o Exequente para que se manifeste nos 

autos, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento da presente execução. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES TAPANACHE ARES (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000531-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELVES TAPANACHE ARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012816-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DONIZETE TRALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO OAB - MT0018648A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012816-52.2015.8.11.0006 Requerente: 

Arnaldo Donizete Traldi Requerido: Município de Caceres/MT 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 ajuizada por ARNALDO DONIZETE TRALDI em 

face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, em que a autora alega há mais de 10 

(dez) anos, ininterruptos, o Requerente vem ocupando cargos de chefia, 

direção e assessoramento, e que nos moldes do artigo 160 e ss. Da Lei 

Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997, tem o direito de 

incorporar à sua remuneração, definitivamente e para todos os efeitos 

legais, as vantagens pecuniárias da função mais alta que ocupou, qual 

seja, a de Coordenador Contábil. Afirma que o benefício foi pleiteado 

administrativamente, porém, mesmo com o parecer favorável da 

Procuradoria do Município, o pedido foi indeferido. Sustenta que na data da 

revogação da Lei autorizadora o Requerente já havia adquirido o direito à 

pretendida incorporação de vantagens, o que se deu em 01 de março de 

2010, data em que completou cinco anos ininterruptos ocupando cargos 

de direção, chefia e assessoramento da Administração Pública Municipal 

de Cáceres, fazendo jus à incorporação da gratificação. Em sua 

contestação, a requerida pugna pela improcedência da ação, 

fundamentando que o autor não preencheu todos os requisitos para a 

incorporação, pois não teria cumprido de 1/3 (um terço) do tempo de 

serviço para a aposentadoria voluntária (Art. 160, inc. II, LCM 25/1997). 

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, portanto, passo à análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 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 presente caso o autor busca a incorporação da 

gratificação pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento 

ou assistência, nos termos do art. 160, da LCM 25/1997, alegando que 

implementou os requisitos para a concessão antes da revogação do 

referido dispositivo. In verbis: “Art. 160 O servidor público municipal 

ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do município que 

durante 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) alternados, tiver 

exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na 

Administração Pública Municipal incorporará, definitivamente, à 

remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens 

pecuniárias da função de confiança, obedecido o seguinte: I - a 

incorporação far-se-á com base nos vencimentos da função mais alta, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 60 de 416



desempenhada, pelo menos, durante 05 (cinco) anos; II- o servidor deverá 

ter completado pelo menos 1/3 (um terço) do tempo de serviço necessário 

para sua aposentadoria voluntária.” Em que pese a revogação do art. 160, 

da LCM 25/1997, foi expressamente previsto pela norma revogadora, a 

LCM 94/2011 em seu art. 6º, que “as alterações feitas pela presente Lei 

Complementar não prejudicarão o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 

a coisa julgada”. No momento da revogação, é incontroverso que o autor 

implementou o requisito do caput do mencionado art. 160, situação 

reconhecida pela requerida. A controvérsia, no caso, diz respeito ao 

requisito expresso no inciso II, que a requerida alega não ter sido cumprido 

pela autora, e fundamenta afirmando que o prazo a ser observado é da 

alínea ‘a’ do inciso III, do art. 12, da Lei n.º 62 de 12/12/2005: “Art. 12 – Os 

servidores abrangidos pelo regime do PREVI-CÁCERES serão 

aposentados: (...) III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo 

de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observada as seguintes 

condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 

homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher;” Defende a requerida, portanto, que o 1/3 do tempo de serviço 

necessário para aposentadoria voluntária deve ser calculado sobre os 

trinta e cinco anos de contribuição. Entretanto, ao contrário do afirmado 

pela requerida, entendo que o prazo a ser observado para o cálculo, é o 

de dez anos, nos termos do próprio inciso III, do artigo 12, da Lei n.º 62 de 

12/12/2005, e do art. 40, §1º, inc. III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, 

uma vez que a norma reguladora da incorporação expressa a 

necessidade de cumprimento de 1/3 de tempo de serviço, que no caso é 

dez anos, e não de tempo de contribuição. Restou comprovado nos autos 

que a parte autora cumpriu os requisitos do art. 160 da LCM 25/1997 antes 

da revogação do dispositivo, razão pela qual seu direito adquirido deve 

ser reconhecido. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. REEXAME 

NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. 

INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. PREVISÃO NA LEI LOCAL. REEXAME 

NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Havendo autorização legal, 

admite-se a incorporação da gratificação de função aos vencimentos dos 

servidores, nas condições e formas estabelecidas. 2.O servidor público 

do Município de Itapipoca que exercer a função de direção, chefia e 

assessoramento tem direito à gratificação prevista no art. 62 do Estatuto 

do Funcionalismo Municipal (Lei nº 205/94). Nos moldes do paragráfo 2º 

do referido artigo, a mencionada gratificação poderá ser incorporada à 

remuneração do servidor e integrada à aposentadoria, na proporção de 

1/5 (um quinto) por ano de exercício na função, após o 6º (sexto) ano de 

exercício ininterrupto ou não, até o limite de 5 (cinco) quintos. 3.Reexame 

conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, acorda a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará, por unanimidade, em conhecer do reexame necessário para 

negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. 

DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora.” (TJCE, REEX 

00107944120148060101, 6ª Câmara Cível, Rel. DESEMBARGADORA LIRA 

RAMOS DE OLIVEIRA, p. 04/11/2015) Desse modo procedência dos 

pedidos do autor é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente 

o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de para o fim de DECLARAR 

o direito da parte autora, e DETERMINAR a incorporação das vantagens 

pecuniárias da função de confiança de Coordenador Contábil ao seu 

cargo efetivo de Contador, definitivamente e para todos os efeitos legais, 

inclusive, previdenciários, mediante anotação na sua ficha funcional. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011130-93.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PORFIRIO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI FERNANDES MONTECCHI (EXECUTADO)

ALAIDE MONTECCHI DURAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011130-93.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: EDILSON PORFIRIO DE CAMPOS 

EXECUTADO: ARI FERNANDES MONTECCHI, ALAIDE MONTECCHI DURAO 

Vistos, etc. Considerando a inercia do Executado, Intime-se a parte 

exequente para manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010903-74.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIMOES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012457-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012457-05.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA 

Vistos etc. Certifique-se o cartório quanto a devolução da carta precatória 

expedida para a Comarca de Cuiabá-MT, caso negativa sua devolução, 

oficie-se ao Quinto Juizado Especial de Cuiabá-MT, cobrando 

resposta/devolução. Cumpra-se. Às providências. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/09/2017 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: 1003625-34.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1003625-34.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIANO CABRAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA Vistos, etc. 

Defiro o pedido da Requerida no ID nº. 9822658. Assim, designe-se nova 

data para Audiência de Conciliação. Adote Sra. Gestora Judicial as 

medidas necessárias ao cumprimento da presente, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011815-03.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA OAB - MT0017790A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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 CÁCERES Processo n. 8011815-03.2013.8.11.0006 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE EXCLUSÃO DE 

NEGATIVAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARCELO FRANCO DE SOUZA em 

face do SERASA EXPERIAN, em desfavor SERASA S.A, alegando que 

teve propostas de financiamento negadas por motivo de classificação de 

risco (score) apresentada pela Requerida. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A questão não 

ostenta complexidade ante o que ficou definido no julgamento do REsp 

1419697/RS, na sessão ordinária de 12/11/2014, na qual a Segunda 

Seção (relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO) do Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que o sistema "credit scoring" é um método 

desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, cuja 

prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, 

I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 

710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA 

"CREDIT SCORING". COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. 

LIMITES. DANO MORAL. I - TESES: 1) O sistema "credit scoring" é um 

método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a 

partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com 

atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de 

crédito). 2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, 

IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na 

avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites 

estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da 

tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, 

conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar de 

desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a 

ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos 

dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações 

pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do 

sistema "credit scoring", configurando abuso no exercício desse direito 

(art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do 

fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e 

do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos 

morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou 

sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos 

de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos 

ou desatualizados. II - CASO CONCRETO: 1) Não conhecimento do agravo 

regimental e dos embargos declaratórios interpostos no curso do 

processamento do presente recurso representativo de controvérsia; 2) 

Inocorrência de violação ao art. 535, II, do CPC. 3) Não reconhecimento de 

ofensa ao art. 267, VI, e ao art. 333, II, do CPC. 4) Acolhimento da 

alegação de inocorrência de dano moral "in re ipsa". 5) Não 

reconhecimento pelas instâncias ordinárias da comprovação de recusa 

efetiva do crédito ao consumidor recorrido, não sendo possível afirmar a 

ocorrência de dano moral na espécie. 6) Demanda indenizatória 

improcedente. III - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. (STJ - REsp: 1419697 RS 2013/0386285-0, Relator: Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/11/2014, S2 - 

SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2014) Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, 

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

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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: 1001235-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE LOURDES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001235-91.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CREUZA DE LOURDES MELO 

REQUERIDO: OI 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 
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designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GONCALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GARCIA MECHI OAB - MT0009419A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora acerca do depósito efetuado pelo reclamado (ID- 

2510741) requerendo o que for de seu interesse em 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GONCALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GARCIA MECHI OAB - MT0009419A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010173-97.2010.8.11.0006 REQUERENTE: NADIR GONCALVES XAVIER 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência 

e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte 

autora para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o 

Requerente indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser 

utilizado na busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005370-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER RODRIGUES MENDES (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: 12/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001178-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE MORAES NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (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: 29/05/2017 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: 1003826-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ARGUELHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003826-26.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JEFERSON ARGUELHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE 

VEICULO LTDA) Vistos, etc. Proceda-se nova tentativa de citação, 

devendo ser observado o endereço informado pelo Requerente no ID 

retro. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001178-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE MORAES NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001178-73.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANDERSON LUIZ DE MORAES 

NAVARRO REQUERIDO: MARCIO DA SILVA ALMEIDA Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada e intimada para comparecer a audiência de conciliação 

realizada nos autos, ocasião em compareceu somente a parte autora, 

conforme se verifica do termo de audiência. Em que pese informação que 

não pode comparecer por problemas de saúde, não juntou nos autos 

qualquer documento para fazer prova da alegação. Assim, considerando 

que a parte requerida deixou de comparecer a audiência designada nos 

autos, bem como de contestar a presente ação, decreto sua revelia, nos 

termos do art. 344 c/c art. 345, inciso I, ambos do Código de Processo Civil 

e, consequentemente, determino o prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos. Intime-se a parte, após voltem-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003782-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003782-07.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DANIEL MARTINS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005890-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA KARINE BATISTA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 12/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011651-09.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOANE RAMOS VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011651-09.2011.8.11.0006 EXEQUENTE: MARIA IZABEL BRAGA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Intime-se o Executado, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido 

de penhora via bacenJud, deve o Requerente indicar o expressamente o 

valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005319-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA CEBALHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (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: 12/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SEGUNDO LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002858-93.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELIZANDRA SEGUNDO LEME 

REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS 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, 
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I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA FERREIRA PORTO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001572-80.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WEVERTON DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em 

Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão 

da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação 

designada nos autos. Observa-se do citado termo de audiência que a 

parte autora não compareceu ao ato judicial e não comprovou a 

impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. O art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo sem 

julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012192-71.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012192-71.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: JULIANO DALCANALE & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: EDIMAR RAMOS Vistos etc. Cumpra-se decisão 

anterior de I.D. 2564077. Às providências. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003788-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SOARES DE MELO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003788-14.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JHONATAN SOARES DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARAUJO CAVALCANTE (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:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010959-10.2011.8.11.0006 REQUERENTE: EVANDRO ARAUJO 

CAVALCANTE REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida 

ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso 

haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Requerente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006203-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003602-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003602-88.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SAVIO GONCALVES DE 

AGUIAR REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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: 1006329-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CASTEDO ARES DE SOUZA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011653-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011653-71.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Depreende-se dos autos que decorreu o prazo para interposição de 

embargos sem que houvesse qualquer manifestação por parte do 

Executado . Assim, homologo o calculo apresentado no valor de R$ 

7.000,00 sete mil reais). Requisite-se diretamente ao Procurador Geral do 

Estado de Mato Grosso o pagamento da RPV no valor de R$ 7.000,00 sete 

mil reais), devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções 

legais, forte no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC c/c art. 13, inciso I, da Lei 

12.153/2009. Após o término do prazo consignado no artigo supra citado 

(dois meses), deve o ente público, em 10 (dez) dias, carrear aos autos o 

comprovante de pagamento do débito exequendo, sob pena de sequestro. 

Não havendo nos autos, intime-se a parte Autora para informar os dados 

bancários para depósito, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo informação 

de liquidação, expeça-se o competente alvará para levantamento, 

observando os dados bancários informados pelo Exequente. Decorrido o 

prazo sem manifestação do Executado sobre o pagamento, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELFILI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 
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1003919-86.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIANA FELFILI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006360-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLOVIS TOMICHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/03/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011652-86.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011652-86.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Considerando a inércia do Exequente frente a intimação do evento 

retro, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010005-51.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA LUIZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013283-07.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SUZANA DE ASSUNCAO SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013283-07.2010.8.11.0006 EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: ANA SUZANA DE ASSUNCAO SILVA Vistos, 

etc. Determino a Sra. Gestora que certifique nos autos acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida para comarca de Cuiabá. Vindo 

aos autos a resposta, intime-se a Exequente para manifestar nos autos, 

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

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003997-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KAROLINE SILVA DIAS (REQUERENTE)
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003997-80.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANNY KAROLINE SILVA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012064-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HADYSON SA FLORO OAB - MT0017518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FREITAS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012064-80.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: PANTANAL NORTE COMERCIO 

DE COSMETICOS LTDA - ME EXECUTADO: FERNANDA FREITAS SANTOS 

Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte autora foi intimada para 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, permanecendo inerte até a presente data. Assim, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que uma ação 

não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Sem custas. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004069-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DE MILLA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004069-67.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FABRICIA DE MILLA MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006368-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA 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: 12/03/2018 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: 8010030-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO GONCALVES DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010030-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MAGNO GONCALVES DE 

OLIVIERA 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 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006374-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARIA QUITERIA COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/03/2018 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: 1006398-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE FARIA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/03/2018 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: 1003891-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE APARECIDA RODRIGUES CINTRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003891-21.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MONIQUE APARECIDA 

RODRIGUES CINTRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002861-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZE CHAVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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: 
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1002861-48.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELOIZE CHAVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002701-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON CANAVARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2017 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: 8010261-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-60.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSENY ARNALDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 9REDE CEMAT) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010503-60.2011.8.11.0006 REQUERENTE: ELSENY ARNALDO DE PAULA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 9REDE 

CEMAT) Vistos, em correição. Processo em ordem. Cumpra-se conforme 

ID 2746236. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003954-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003954-46.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DANIEL MARTINS FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002701-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON CANAVARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002701-23.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WELISON CANAVARROS DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004065-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDFLAVIO LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004065-30.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDFLAVIO LIMA DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003955-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE SOUZA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003955-31.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA REGINA DE SOUZA DE 

ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 
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da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004156-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GEOVANE URTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (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: 12/03/2018 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: 1001980-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/03/2018 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: 1003265-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DA CUNHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (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 CÁCERES Numero do Processo: 

1003265-02.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ILMA DA CUNHA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida no importe de R$1.749,00(hum mil e 

setecentos e quarenta e nove reais) que a autora afirma que não possuía 

ou que tivesse dado causa, haja vista que todas as parcelas da dívida do 

financiamento do carro estão quitadas e que a dívida do empréstimo são 

descontadas em sua folha de pagamento todo mês cumprindo o contrato, 

conforme comprovantes de pagamento em anexo a inicial. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação 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. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de 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. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o Banco 

reclamado está mais apto a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe ao Banco 

requerido provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedor de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC/2015. E este em sede de sua defesa aduziu que não 

ocorreram o desconto na folha de pagamento das parcelas de fevereiro a 

junho de 2017, assim como as parcela foram pagas com atraso de mais de 

50 (cinquenta) dias a reclamada negativou o nome da reclamada, não 

cometendo por assim qualquer ato irregular ou ilícito que possa ensejar 

eventual responsabilidade pelos supostos danos de ordem moral com 

alegado. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que o nome da 

parte reclamante foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito, mesmo sem possuir débito, posto que mesmo que o pagamento 

realizado das parcelas foram realizados fora da data do vencimento logo 

após o vencimento a reclamada manteve o nome da requerente 

negativado Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaco que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

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 do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito devidamente pago. Nesse 

sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, verbis: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA 

PAGA COM ATRASO. NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. 

ILICITUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. R$ 5.000,00. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR INCLUSIVE 

AQUÉM DOS PADRÕES UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM 

CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005176433, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/03/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005176433 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de 

Julgamento: 27/03/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2015) (grifei) Ressalto que o fato da 

inserção dos dados da requerente nos cadastros de proteção ao crédito 

por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é 

um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 
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bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ILMA 

DA CUNHA MARTINS em desfavor da BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto desta reclamação, bem como CONDENAR o Banco 

Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição em 30/04/2017. Por pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar 

concedida no ID 7297397. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. 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: 1004066-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004066-15.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RODINEI SEBASTIAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012520-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012520-30.2015.8.11.0006 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 CREUZA 

RAMOS DE SOUZA SILVA em face do Estado de Mato Grosso e Município 

de Cáceres, que requerendo a realização de angioplastia com colocação 

de 2 (dois) stents, conforme prescrição médica. A inicial veio 

acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da 

cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de 

providência e resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos 

pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ausência de 

interesse de agir alegada pelo segundo requerido vejo que não merece 

prosperar, uma vez que não pode o ente público se esquivar de seu dever 

de assistência médica sob o escudo de hipossuficiência do município, isto 

é, limitação orçamentária. Sendo assim, rejeito a presente preliminar. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também alegada pelo segundo 

requerido não merece ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é 

um direito público subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos 

os cidadãos, principalmente àqueles que são carentes, uma vez que 

saúde está incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes políticos com 

responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

análise dos autos depreende-se que a necessidade de assistência 

médica, conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem 
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condições financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006420-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA FERNANDEZ (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: 12/03/2018 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: 1004411-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANTONIO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (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 Numero do Processo: 

1004411-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: HENRIQUE ANTONIO 

NASCIMENTO 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, afirmando ter quitado todas as suas dívidas com a requerida ou 

que tivesse devendo a fatura do com vencimento em 01/05/2016 no 

importe de R$81,64 (oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 

cuja a data de registro remonta desde 11/10/2016. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida 

acima, bem como pugnou ainda pela condenação da reclamada a 

reparação 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. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por vislumbrar ser no todo dispensável a 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, 

autorizado resta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do 

CPC/2015. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de Procedência. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar que os 

registros dos dados do autor com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que o reclamante afirma já ter pago e juntado o comprovante de 

pagamento da fatura com vencimento no dia 01/05/2016. A Reclamada em 

sede de contestação aduziu a regularidade da negativação, tendo em 

vista que o autor teria deixado em aberto fatura de fevereiro de 2016, no 

entanto a requerida não juntou nenhuma fatura em aberto e nada que 

comprovasse o debito que originou a negativação em nome do autor, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Desta feita, não tendo a parte requerida apresentado provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito que que forma a dívida que foi levada a registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual que lhe incumbia, se tratam 

por assim apenas de meras alegações, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “JECCRS-0001439) RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO 

AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

PROVA PELA PARTE RÉ DA REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. 

ALEGAÇÃO QUE OS VALORES ERAM RESQUÍCIOS DA LINHA (51) 

99873451 QUE NÃO FOI PROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. 1. A 

versão da parte autora não foi contraditada pela requerida, não tendo esta 

comprovado a regularidade do débito que determinou a inscrição do nome 

do autor em cadastro de inadimplentes. 2. Como relatado na inicial, o 

prefixo objeto do cancelamento (por perda do aparelho) foi o de número 

(51) 99873451, sendo que em face do pedido de cancelamento do serviço 

o autor adquiriu novo telefone, prefixo (51) 85573451. 3. A ré alegou que 

o débito seria "resíduo" da linha cancelada. Todavia, acostou telas 

sistêmicas do telefone que não foi cancelado (fls. 63 e ss.), o que 

demonstra total descontrole. 4. Diante disso, tendo o autor comprovado o 

pedido de cancelamento e não tendo a ré comprovado a regularidade do 

"resíduo" de débito da linha cancelada, impõe-se o reconhecimento da 

irregularidade da inscrição. 5. Nesse norte, houve falha na prestação do 

serviço pela ré, o que gerou a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, na medida em que após a solicitação de 

cancelamento, o autor continuou recebendo as faturas da linha cancelada. 

6. Hipótese de dano in re ipsa que, por ser presumido, dispensa a 

efetivação de prova de sua efetiva ocorrência, deduzindo-se o prejuízo 

dos efeitos nefastos da própria inscrição indevida. 5. Valor da reparação 

do dano, fixado na origem em R$ 5.100,00 que se mantém, tendo em vista 

que o quantum está aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas 
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Recursais em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 

71004381687, 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/RS, Rel. Lucas Maltez Kachny. j. 18.02.2014, DJ 20.02.2014).” 

(destaquei e sublinhei) Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Pondero ainda que em que pese o 

requerente possuir outras restrições em seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, verifico que estas se deram em data posterior a ora 

em apreço, não havendo por assim que se falar em aplicação dos efeitos 

da sumula 385 do STJ. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome 

do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da 

pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito 

personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer 

sujeito de direitos. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, ante a decisão supra, 

rejeito o pedido contraposto formulado pela reclamada na contestação, 

bem como a condenação do requerente a litigância de má-fé, uma vez que 

tal situação não restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por HENRIQUE ANTONIO NASCIMENTO em desfavor do 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência dos débitos 

negativados objetos desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição em 22/10/2016. Por pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar 

concedida no ID 9070087 e ante a comprovação de cumprimento da 

medida, deixo de aplicar a multa cominada em caso tivesse ocorrido o 

descumprimento. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. 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: 1002469-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE VANESSA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/03/2018 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: 8010025-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DA GUIA DE CAMPOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010025-42.2017.8.11.0006 REQUERENTE: NELCI DA GUIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 
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acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010319-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010319-65.2015.8.11.0006 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 SIDINEI 

APARECIDO DE ALMEIDA em face do Estado de Mato Grosso e Município 

de Cáceres, que requerendo a transferência para Cuiabá/MT, para algum 

Hospital Público ou Particular para a realização de procedimento de 

instrumentalização e fixação de coluna cervical 2ª vértebra (Axis) para 

reabilitação, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos 

seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e 

resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É 

o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de 

agir alegada pelo segundo requerido vejo que não merece prosperar, uma 

vez que não pode o ente público se esquivar de seu dever de assistência 

médica sob o escudo de hipossuficiência do município, isto é, limitação 

orçamentária. Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade passiva, também alegada pelo segundo 

requerido não merece ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é 

um direito público subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos 

os cidadãos, principalmente àqueles que são carentes, uma vez que 

saúde está incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes políticos com 

responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

análise dos autos depreende-se que a necessidade de assistência 

médica, conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem 

condições financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003995-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODERVAN SIMAO DE SOUZA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003995-13.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ODERVAN SIMAO DE SOUZA 

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 

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 
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anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006421-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA FERNANDEZ (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: 12/03/2018 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: 1006423-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALISIANE FRANCISCO DE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(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: 12/03/2018 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: 1000523-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOUGLAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/03/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCELO DA CRUZ LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010576-90.2015.8.11.0006 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 LUIZ MARCELO 

DA CRUZ LEITE em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, que requerendo providências necessárias para que seja 

realizado procedimento cirúrgico cardíaco de válvula mitral, conforme 

prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes 

documentos: documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, 

laudos médicos informando a urgência da cirurgia, solicitação de 

procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e resposta deste. 

A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. 

Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo 

segundo requerido vejo que não merece prosperar, uma vez que não 

pode o ente público se esquivar de seu dever de assistência médica sob o 

escudo de hipossuficiência do município, isto é, limitação orçamentária. 

Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade passiva, também alegada pelo segundo requerido não merece 

ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é um direito público 

subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos os cidadãos, 

principalmente àqueles que são carentes, uma vez que saúde está 

incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, entes políticos com responsabilidade 

solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. Tratando-se de matéria 

que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIANDERSON SEBA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011502-71.2015.8.11.0006 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 

SONIANDERSON SEBA SANTANA em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cáceres, que requerendo fornecimento dos medicamentos 

Carbamazepina (Tegretol) 200mg e Paroxetina 20mg, de forma contínua e 

ininterrupta, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos 

seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e 

resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É 

o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de 

agir alegada pelo segundo requerido vejo que não merece prosperar, uma 

vez que não pode o ente público se esquivar de seu dever de assistência 

médica sob o escudo de hipossuficiência do município, isto é, limitação 

orçamentária. Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade passiva, também alegada pelo segundo 

requerido não merece ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é 

um direito público subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos 

os cidadãos, principalmente àqueles que são carentes, uma vez que 

saúde está incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes políticos com 

responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

análise dos autos depreende-se que a necessidade de assistência 

médica, conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem 

condições financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012353-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE AIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8012353-13.2015.8.11.0006 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 REGIANE AIRES 

DE SOUZA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

requerendo que forneçam, imediatamente, 200 (duzentas) unidades de 

sonda de Nelaton calibre nº 12 e mais 200 (duzentos) coletores de diurese 

mensalmente, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada 

dos seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e 

resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É 

o necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade 

de assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 
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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: 8012408-61.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE JESUS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012408-61.2015.8.11.0006 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 APARECIDO DE 

JESUS NOGUEIRA em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo a transferência do autor para Cuiabá/MT para 

alguma unidade hospitalar que contenha CÂMARA HIPERBÁRICA e assim 

prosseguir com seu tratamento de sua enfermidade, conforme prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a 

preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo segundo 

requerido vejo que não merece prosperar, uma vez que não pode o ente 

público se esquivar de seu dever de assistência médica sob o escudo de 

hipossuficiência do município, isto é, limitação orçamentária. Sendo assim, 

rejeito a presente preliminar. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, 

também alegada pelo segundo requerido não merece ser acolhida, vez 

que a direito a vida e à saúde é um direito público subjetiva assegurada 

pela Constituição Federal a todos os cidadãos, principalmente àqueles que 

são carentes, uma vez que saúde está incluídas entre os direitos sociais, 

senda dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes 

políticos com responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade de 

assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010469-46.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por 

HELIVELTON ALMEIDA ARTIAGO RAMOS em desfavor da empresa 

reclamada, alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes através de seu sistema, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 
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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) 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. 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: 8012746-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RAIMUNDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012746-35.2015.8.11.0006 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 NEUZA 

RAIMUNDO DA COSTA em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo o procedimento para correção da deformidade do 

joelho esquerdo denominado osteotomia varizante + meniscectomia medial, 

conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes 

documentos: documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, 

laudos médicos informando a urgência da cirurgia, solicitação de 

procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e resposta deste. 

A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. 

Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade de 

assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010844-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CAMILO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010844-47.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MAYCON CAMILO LEITE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado 

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 instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011922-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. O. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)
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Processo: 8011922-76.2015.8.11.0006 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 G. F. D. O. R. 

em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, requerendo 

fornecimento do medicamento VEVANSE 30mg (Dimesilato de 

lisdexanfetamina) de forma contínua e ininterrupta,, conforme prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALMEIDA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010868-75.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

requereu a desistência do feito. (ID 8145603). POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011500-38.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0005266A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011500-38.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. 

A parte requerente requereu a desistência desta ação, conforme petição 

juntada em Evento Id. nº 2458305. 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 produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 8010318-22.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ARDAIA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010318-22.2011.8.11.0006 REQUERENTE: JEFFERSON ARDAIA DO 

COUTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Infere-se dos autos que o débito foi devidamente quitado, sendo 

requerido a levantamento por parte do Exequente. Assim, diante da 

quitação do débito, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Proceda-se ao necessário para o levantamento dos valores 

depositados nos autos ao Exequente, observando os dados informados 
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pelo patrono do Autor. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020082-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS OAB - RJ0100101A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8020082-90.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E FARIA em desfavor do BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO, alegando que, no fim do ano de 2011, via 

telefone, contratou com o Requerido um empréstimo consignado através 

de um cartão de crédito no valor de R$ 4.725,93 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco Reais e noventa e três centavos) divididos em 38 parcelas. 

Ocorre que passado o desconto das 38 parcelas, o Requerido continuou a 

fazê-lo, não sendo possível solução exitosa administrativamente. Frisa 

que não recebeu cartão algum do Requerido, tampouco realizou compras 

com cartão de crédito emitido pelo mesmo. Acolho o pedido de retificação 

do polo passivo nos termos requeridos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Ressalte-se, que as instituições financeiras 

sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor de sorte que 

respondem objetivamente pelos danos que vierem a causar ao reclamante 

por falhas na prestação de serviço. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia ao Requerido comprovar os termos do 

contrato. O Requerido apresentou contestação alegando que trata-se de 

um cartão de crédito destinado a servidores públicos, cuja débito utilizado 

é descontado em folha de pagamento o valor mínimo do mesmo e o saldo 

remanescente cabe ao usuário pagar. Narra, ainda, que não há número de 

parcelas, pois, os juros são pós-fixados. Entretanto, observo pelos 

documentos juntados no ID 2764036 e ID 2764057 que consta para o autor 

a informação de desconto de 38 parcelas, termo final 02/2015. É direito do 

consumidor informações claras quanto aos contratos realizados. Não se 

espera que ao contratar um consignado com parcelas pré-fixadas, após o 

termo final, continue havendo descontos. Obviamente, tal conduta tem o 

condão de desestabilizar financeiramente o consumidor que se programou 

para o número de descontos informados. Ademais, o Requerido não 

comprovou nos autos que tenha havido saques/compras além daquele 

inicial (R$ 4,725,93), a justificar os contínuos descontos. Evidente a falha 

na prestação de serviço do Requerido, que flagrantemente agiu com 

descaso ao consumidor. Assim, a Reclamante faz jus a uma 

compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se 

sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando 

sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente 

excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os 

elementos necessários á configuração do dever de indenizar, restando 

apenas fixar o quantum. Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a 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; b) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante, de forma simples, a titulo de danos materiais, as 

parcelas excedentes à 38ª parcela, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011928-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA PARAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011928-83.2015.8.11.0006 Requerente: 

Elizabete Da Silva Parava Requerido: Fundo De Investimento Em Direitos 

Creditórios Não Padronizados NPL I 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, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE proposta por ELIZABETE DA SILVA 

PARAVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Em síntese, 

sustenta a parte autora que teve seu nome inserido indevidamente no 

cadastro dos devedores pela reclamada. Ao final requer a declaração da 

inexistência do débito e a condenação em danos morais. Consta da 

contestação que a requerida adquiriu títulos de crédito através de cessão 

de crédito entre o cedente Banco Santander S/A e a cessionária, ora 

requerida, sendo o crédito objeto da negativação oriundo dessa 

contratação entre o autor e o cedente, que cedeu o crédito ao contestante 

mediante contrato de cessão de crédito. Trouxe aos autos documentos 

que demonstram a cessão de crédito. Assim, verifica-se que a parte 

reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito a suposta 

cobrança, no entanto, quanto a referido negócio jurídico, não logrou 

demonstrar a regular notificação do demandado, consonante determina o 

art. 290 do Código Civil, entretanto, como se sabe, a falta de notificação 

não elide a dívida não contestada. Conforme bem explicitou o 

Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, Relator 

da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 70049248727 – TJRS, in verbis: 

“Relativamente a falta de comunicação da cessão de crédito, com razão o 

Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se desnecessária a sua prova, 

pois essa não se presta para afastar débito do autor. A respeito da 

matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator Carlos Cini 

Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: Tornou-se público e 

notório que instituições financeiras e sociedades empresárias de grande 

porte têm cedido seus créditos para recuperação por sociedades 

empresárias recuperadoras de créditos, como forma de recuperar os 

valores econômicos e contratuais não adimplidos. As alegações do 

devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que nem foi 

notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por um 

sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito. Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC), mas, no caso dos autos, depois de esclarecida a 

origem do débito que gerou a inscrição restritiva, a requerente não mais se 

manifestou nos autos. Pelos documentos acostados aos autos, restou 

evidenciado a existência do débito oriundo de relação jurídica com o 

Banco Santander S/A e cedida, por instrumento próprio, à requerida. 

Sendo assim, restou incontroversa a licitude a cobrança e portanto, da 

anotação restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, 

conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os 

pressupostos configuradores do dever de indenizar. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC. Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011273-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO 

ID11857670

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013009-09.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOO DE SOUZA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLUDIO JOSE DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

LINDOMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo: 8013009-09.2011.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

RAFAEL OLIVEIRA LAIA em desfavor de EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, 

alegando é vendedor autônomo, realizando compras em Goiânia e São 

Paulo, sendo que no dia 10.11.2008 estava viajando de Goiânia para 

Cáceres, quando nas proximidades de Primavera do Leste, o motorista do 

ônibus perdeu o controle da direção e tombou na lateral. Aduz que no 

momento do acidente estava chovendo muito e, apesar disso, o motorista 

estava em velocidade incompatível com as condições. Relata que devido 

ao acidente, sofreu lesões corporais e perdeu parte de sua bagagem e 

parte foi danificada. Informa que o Requerido não prestou assistência 

médica aos passageiros. Em que pese o Requerido ter pleiteado a 

produção de prova testemunha, desistiu de uma das testemunhas (ID 

2685701) e quanto a devolução da Carta Precatória para intimação das 

demais testemunhas, intimado a se manifestar, quedou-se inerte, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No caso, verifico que é incontroverso a ocorrência do 

acidente. O Requerido contesta a ação alegando que o acidente decorreu 

de caso fortuito, desobrigando-o de pagar qualquer indenização; inexistem 

provas comprovando danos ao autor. Entretanto, as justificativas 
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apresentadas, na defesa não tem o condão de eximir a responsabilidade 

da empresa transportadora. Ocorre que a perda de controle do ônibus em 

momento de chuva torrencial é fato absolutamente previsível a qualquer 

motorista, afastando a hipótese de caso fortuito ou força maior. A 

situação vivenciada pelo autor se eleva acima dos aborrecimentos que 

são, ordinariamente, enfrentados na vida em sociedade. Havendo típica 

relação de consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, a 

responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço é objetiva, onde 

basta haver a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano 

sofrido pela vítima, para emergir o dever de reparar os danos decorrentes. 

À transportadora cabia comprovar a assistência prestada ao consumidor 

após o acidente. Não ocorre, na espécie, excludente de responsabilidade, 

porquanto acidentes nas estradas são fatos previsíveis.. O fato 

ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, aborrecimentos e preocupações. Neste contexto, 

destaca-se o dever de indenizar os danos morais. Dessa forma, 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. No que tange aos danos materiais, verifico que o autor não 

juntou aos autos qualquer prova do prejuízo enfrentado. Por esta razão a 

improcedência do mesmo é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de 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. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010642-12.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENETE BUENA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010642-12.2011.8.11.0006 EXEQUENTE: DENETE BUENA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: EUCLIDES ALVES DE ALMEIDA Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema on line – Bacen-Jud, até o limite do crédito 

objeto da presente ação. Diante da realidade processual, é perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida. Outrossim, com 

fulcro no art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em 

consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CPF de 

n. 474.639.911-68, no valor de R$ 5.738,40 (cinco mil setecentos e trinta e 

oito reais e quarenta centavos). Permaneçam os autos conclusos. Sendo 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do Executado, oficie-se à conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação do valor penhorado 

para estes autos. Na sequência, intime-se o Executado para, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, observando o inciso IX, 

alíneas “a” a “d” do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, bem como, o disposto no 

Enunciado 142 do FONAJE. Restando a busca infrutífera, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedido formulados pela 

Exequente no ID retro. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005987-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALSEMIR NUNES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005987-09.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

requereu a extinção do feito, uma vez que equivocadamente protocolou a 

demanda neste juizado. (ID 10091485). POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII 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. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011577-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10959419), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10972240), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227737 Nr: 12667-27.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 12667-27.2017.811.0006 – Id. 227737

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALTAIR CEBALHO

INTIMANDO: Autor do fato: Altair Cebalho, Rg: 10089993 SSP MT Filiação: 

Frederico Ourué Valdez Santos Cebalho e Edite Cebalho, data de 

nascimento: 14/11/1976, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

lavrador, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO SR. ALTAIR CEBALHO, acima 

qualificado, de que foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu 

desfavor, conforme decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de medidas 

protetivas de urgência, em prol da ofendida EDITE CEBALHO, na proteção 

em sua defesa e contra o suposto agressor ALTAIR CEBALHO, que teria 

cometido, em tese, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, 

com a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou 

os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, 

Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006 e Pedido de 

Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 

11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou 

definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as 

medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e 

independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando 

detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, 

verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica 

praticada contra mulher, conforme Termo de Declaração. As medidas 

protetivas são necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de 

violência doméstica praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de 

preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa 

forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas que denoto urgentes: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência. 02-PROIBO-O de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 1000 METROS. 03- PROIBO-O de manter 

contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação. 04- PROIBO-O 

de frequentar a residência da vítima e de Jair Cebalho, a fim de preservar 

sua integridade física e psicológica. 05- Encaminhar os AGRESSORES ao 

Setor de Assistência Social deste Juízo, que deverá orientá-lo e auxilia-lo 

na busca de um tratamento do seu vício, bem como para obtenção de 

moradia provisória. (...). Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor 

participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste 

Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providencia se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. (...). As providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 20 de fevereiro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 206106 Nr: 7340-38.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7340-38.2016.811.0006 – Id. 206106

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO

INTIMANDO: Denunciado(a): Rosivaldo Miranda de Carvalho, Cpf: 

05382111138, Rg: 2567793-4 SSP MT Filiação: Manoel Dias de Carvalho e 

Natalina Pinto de Miranda, data de nascimento: 14/02/1991, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, vaqueiro, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Abstrai-se dos autos que no dia 25 de 

agosto de 2016, por volta das 10h30min, (...) o denunciado ROSIVALDO 

MIRANDA DE CARVALHO, agindo de forma livre e consciente, 

molestou/perturbou a vítima Juliana Francisca da Silva. (...) Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO como incurso no artigo 

65 (Molestar alguém ou Perturbar a Tranquilidade), da Lei das 

Contravenções Penais, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Levando-se em consideração a cota 

ministerial retro, recebo a denúncia oferecida contra ROSIVALDO 

MIRANDA DE CARVALHO, dando-o como incurso no artigo 65 da Lei 

3.688/41. Desta forma, determino a citação via editalícia do acusado nos 

moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

20 de fevereiro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 173451 Nr: 8821-07.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARCELO NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8821-07.2014.811.0006 – Id. 173451

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCIO MARCELO NUNES RONDON

INTIMANDO: Denunciado(a): Marcio Marcelo Nunes Rondon, Cpf: 

46024204191, Rg: 6613594 SSP MT Filiação: Anastácio Nunes Rondon e 

Maria Auxiliadora de Lima Rondon, data de nascimento: 20/03/1972, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vigilante, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Abstrai-se do incluso procedimento 

investigativo, que no dia 16/09/2014, por volta das 20h:30min, na Rua dos 

Jornaleiros, Bairro Vitória Régia, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, 

o denunciado MÁRCIO MARCELO NUNES RONDON de forma livre e 

consciente, praticou vias de fato em desfavor da vítima Antonio Francisco 

do Nascimento.(...) Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO denuncia MÁRCIO MARCELO NUNES RONDON pela 

prática do crime previsto no art. 21 da Lei 3688/41 (vias de fato) (...).”
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DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Levando-se em consideração a cota 

ministerial retro, recebo a denúncia oferecida contra MÁRCIO MARCELO 

NUNES RONDON, dando-o como incurso no artigo 21 da Lei 3.688/41. 

Desta forma, determino a citação via editalícia do acusado nos moldes do 

art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 20 de fevereiro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 217576 Nr: 5170-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE SURUBI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5170-59.2017.811.0006 – Id. 217576

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ATAIDE SURUBI DE SOUZA

INTIMANDO: Denunciado(a): Ataide Surubi de Souza, Rg: 2633902-1 

Filiação: Aprizio Gomes de Souza e Rita Surubi, data de nascimento: 

26/08/1993, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, solteiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que, nos meses de fevereiro a maio de 2017, nesta cidade e 

comarca de Cáceres, o denunciado ATAÍDE SURUBI DE SOUZA, 

prevalecendo-se de relações íntima de afeto, por número indeterminado de 

vezes, praticou conjunção carnal com a menor Crislayne de Arruda 

Marquardt, então com 13 (treze) anos de idade. (...) Ante o exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ATAÍDE SURUBI DE 

SOUZA como incurso nos artigos 217-A (por inúmeras vezes), cumulado 

ainda com o art. 71 (continuidade delitiva), ambos de Código Penal, nas 

disposições da Lei nº 11.340/2006 (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado ATAIDE SURUBI DE SOUZA 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Às providências. 

Cumpra-se.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 20 de fevereiro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222712 Nr: 8967-43.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KHUN - 

OAB:14238 MT

 Vistos.

Visando averiguar o tempo de detração e data de início de cumprimento de 

pena do reeducando, oficie-se à cadeia Pública local, planilha de entradas 

e saídas do mesmo.

Oficie-se ainda à 2º Vara da Justiça Federal de Cáceres/MT, solicitando 

que encaminhe a este Juízo os documentos relacionados na Resolução nº 

113/2010, do CNJ, especialmente os autos de prisão em flagrante, bem 

como eventual ou eventuais alvarás de soltura e as datas de seu 

cumprimento.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221458 Nr: 8107-42.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FABIO DOS REIS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE/MT, PARA 

INTERROGATÓRIO(S) RÉU(S)LUCAS FABIO DOS REIS DE MELO, BEM 

COMO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JUGAMENTO DESIGNADA PARA 

O DIA 14/03/2018 ÀS 16H00MIN, NESTE JUÍZO DA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT, NOS TERMOS DA PARTE 

FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA C.N.G.C.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000591-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O PATRONO DO REQUERENTE PARA QUERENDO IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (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 : 

1000777-77.2017.8.11.0005 AUTOR: FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA 

RÉU: GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. 

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 

15:00 horas, período suficiente para citação e intimação da parte 

requerida. Expeça-se carta precatória para o ato. Às providências. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO AUTOR Intimo o patrono da parte autora, para 

recolher junto a este Juizo as taxas Judiciais e custas de preparo da Carta 

Precatória para a Comarca de Cuiaba- MT, com a finalidade de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Processo: 1000777-77.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 59.935,73; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Parte Autora: AUTOR: FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA Parte Ré: RÉU: 

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

DELIO ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000138-25.2018.8.11.0005 AUTOR: MARIA DALVA CAPELETTO DA 

SILVA RÉU: GILBERTO DONIZETI CAPELETO, DELIO ALVES DA SILVA 

Vistos, etc. Postergo a análise da liminar e do pedido de justiça gratuita 

para após a contestação. Citem-se os requeridos para apresentarem 

respostas, no prazo legal. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-56.2018.8.11.0005

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:

MARIA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 1 2 3 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA 

BARBOSA BARROS Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 20 de 

fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000127-93.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR 

DE SOUZA EXECUTADO: GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, 

SANDRA COSTA SILVA MARQUES Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora novamente nomeou a inicial como Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial c/c Rescisão Contratual e 

Entrega de Coisa Certa. Portanto, faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

editar o nome da petição inicial. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000097-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000097-58.2018.8.11.0005 REQUERENTE: DELTA MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA REQUERIDO: INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO 

LTDA Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta 

como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, 

e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

21 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36186 Nr: 1046-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia da Silva, Celiane Maria Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1046-51.2008.811.0005 cód 36186

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

EXEQÜENTE(S): Banco Bradesco S/A

EXECUTADO(A,S): Marcos Correia da Silva e Celiane Maria Ferreira da 

Silva

CITANDO(A,S): Executados(as): Celiane Maria Ferreira da Silva, Cpf: 

79330908934 brasileiro(a), casado(a), comerciante e Marcos Correia da 

Silva, Cpf: 03070245986, brasileiro(a), solteiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014 VALOR DO DÉBITO: R$ 

14.440,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados acima qualificados, atualmente em 

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

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

prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida.

 RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados em razão de 

contrato de empréstimo pessoal celebrado no ano de 2007. onde ficou 

acordado que o pagamento das parcelas se dariam por debito em conta 
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corrente de titularidade dos executados. Contudo alega o autor que não foi 

possível realizar os débitos na conta indicada em razão da falta de saldo. 

Após as varias tentativas de recebimento infrutíferas alega o exequente 

que não houve outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente 

execução. Nos pedidos requereu a citação dos executados, requisição ao 

banco central em busca de existência de ativos em nome dos executados. 

Deu-se a causa o valor de R$14.440,00 (quatorze mil quatrocentos e 

quarenta reais).

DESPACHO: vistos etc. Defiro o pedido de fls. 168/168verso. Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora. Após, conclusos para ordenação de 

procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Não sendo efetuado o pagamento haverá penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Ficam ainda advertidos de que 

aperfeiçoada a penhora, terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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.: 36186 Nr: 1046-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia da Silva, Celiane Maria Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Patrono da parte Exequente para comparecer perante esta 

Secretaria, afim de retirar o Edital de Citação para publicação, bem como 

comprove a sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9373 Nr: 1715-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei, Elio Cunha, Mariza Ana 

Biava Cunha.

 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:

 Intimo o patrono da parte credora, para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da devolução da Carta Precatória de fls. 113/114, por falta de 

pagamento de custas e distribuição na Comarca de Tangará da Serra/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9373 Nr: 1715-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei, Elio Cunha, Mariza Ana 

Biava Cunha.

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Ademir Mario Matei

Localidade: Deciolândia em Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108397 Nr: 1762-97.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Fabiano Coimbra Barbosa - OAB:117.806/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que apresente a planilha atualizada, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123535 Nr: 234-57.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Dias de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Intimo a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil 

e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, 

NCPC);não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil, conforme despacho de fls.11/12..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1656 Nr: 146-54.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Totti, Edson Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, que indique 

bens penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls.234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10626 Nr: 614-13.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, BB Administradora de Cartões de Crédito S/A, BB Banco de 

Investimento S/A., BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos.

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Intimo o patrono da parte autora , para requerer o que de direito no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23508 Nr: 1577-79.2004.811.0005

 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: José Carlos Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda, Produtiva Comercial 

Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370, 

Williams Oliveira dos Reis - OAB:37333/SP

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme já determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29353 Nr: 657-37.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Di Ninno Leite, Francisco Di Ninno Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose Tavares do Couto, Vilma 

Cerqueira Couto, Matadouro Eldorado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LUIZ DE FREITAS - 

OAB:816/MS, José Carlos Vinha - OAB:7.963/MS

 Ante o exposto, fixo a verba honorária pericial em 29.500,00 (vinte e nove 

mil e quinhentos reais).Intime-se a parte autora para depositá-los no prazo 

de 05 (cinco) dias, pois o feito trata-se de Meta 02-CNGC, SOB PENA DE 

PRECLUSÃO.Aportando o pagamento, voltem-me os autos conclusos para 

expedição de Alvará Judicial em favor do perito, para que ele possa iniciar 

os trabalhos.Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 3347-05.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 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. 405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44915 Nr: 1574-17.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Batista

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para comprovar naos autos o pagamento da 

diligência mencionada na petição PEA ( Protocolo nº 123841, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82351 Nr: 7293-43.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal- Empresa de Mineração Aripuana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT -7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B

 Intimação para o patrono da parte credora para manifestar no prazo de 

(cinco) dias, acerca da Certidão negativa de fls. 105/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90436 Nr: 2736-42.2013.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arine Maria de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:MT 9159, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17.210-A MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12312 Nr: 242-30.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, sob pena de se considerar 

quitada a dívida e consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20477 Nr: 2626-92.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Waldair Dias da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.Com efeito, expeça-se 

Alvará Judicial a serem depositados na conta bancária indicada às fls. 

473/474.Comunique-se a parte exequente, via postal, acerca da 

expedição de alvará de liberação da quantia depositada em Juízo na conta 

informada por seu advogado.Observadas as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 2081-17.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeleto, Roberto 

Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.134, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34725 Nr: 2932-22.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Lanzoni, Antônio Declevo Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Lucas Pinto Simão - OAB:275502/SP, Nady Dequech - 

OAB:232445/SP, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por ANDERSON LANZONI E ANTÔNIO DECLEVO VATTOS em face de 

BAYER CROPSCIENCE LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 1488/1490, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 1488/1490 e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40452 Nr: 1310-34.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Campos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da busca dos endereços Bacenjud, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83853 Nr: 2962-18.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovena Zahn Boabaid de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:MT 21992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - 

OAB:9456

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil, em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais.Com efeito, expeça-se alvará 

judicial em favor da parte credora na conta indicada às fl. 388verso no 

valor de R$ 108.080,29, após preclusas as vias ordinárias.Condeno o 

exequente ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 

8.080,29, nos termos do art. 85, CPC/2015. (suspensa nos termos da Lei 

n. 1.060/50).Observadas as formalidades legais, arquive-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89581 Nr: 1926-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovanni Vanni Biliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, Elcio 

Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:OAB/PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Patrono da parte Exequente para comparecer perante esta 

Secretaria, afim de retirar a Certidão Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89581 Nr: 1926-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovanni Vanni Biliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, Elcio 

Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:OAB/PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Patrono da parte Exequente para comparecer perante esta 

Secretaria, afim de retirar a Certidão Judicial Comprobatória de Dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90287 Nr: 2603-97.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sette Câmara Corrêa e Bastos advogados 

Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Mendes Barbosa - 

OAB:OAB/MG 100.177, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:16846-A
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 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado pela 

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO e ELÍZIO LEMES DE 

FIGUEIREDO em desfavor de SETTE CÂMARA CORRÊA E BASTOS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 426/430, 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. 426/430), 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.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo, após, preclusa as vias ordinárias.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91603 Nr: 237-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por CELITO 

LILIANO BERNARDI em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O pedido de cumprimento de sentença foi deferido (fls. 253/254).

Em postulado de fls. 257/259, a parte devedora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e às fls. 260/261, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls. 257/259) e, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores depositados espontaneamente e via de 

consequência a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada às fls. 

260/261.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3348-43.2014.811.0005

 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: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:OAB/MS 4.862, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 378/379.

Isso porque, verifico que houve violação aos arts. 466, § 2° e 477, do 

NCPC, uma vez que não foi realizada intimação dos assistentes técnicos 

das partes para comparecerem a realização da prova pericial, bem como 

que as partes não foram intimadas com antecedência mínima necessária.

Ante o exposto, cancelo a perícia designada para a data de 21/02/2018.

Intime-se o perito para que designe nova data para a realização de perícia, 

cientificando-se as partes.

Comunique-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108858 Nr: 1994-12.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM Exportadora e Importadora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Kleber Jorge Junior - OAB:

 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 CHAPECÓ-SC, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112957 Nr: 4193-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sette Câmara Corrêa e Bastos advogados 

Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Mendes Barbosa - 

OAB:OAB/MG 100.177, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:16846-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pela 

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO em desfavor de 

SETTE CÂMARA CORRÊA E BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 499/503, 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. 499/503), 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.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo, após, preclusa as vias ordinárias.

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.: 123740 Nr: 315-06.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich, Suzana Franciscato 

Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT, Marcos Roberto da Silva Valentim - OAB:M T/17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.
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Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000142-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000142-62.2018.8.11.0005 

REQUERENTE: WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME REQUERIDO: 

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Tutela Provisória 

de Urgência de natureza cautelar ajuizada por WELLINGTON SOARES DA 

SILVA – ME em face de JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados. A parte autora alega que foi realizada 

transação comercial entre as partes e que foi emitida em favor da parte 

requerida Cédula de Produto Rural de n°. 015/2017, com vencimento para 

o dia 01/02/2018, no valor de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos 

mil reais), equivalente a quantidade de 4.440.000 Kg, correspondente a 

74.000 sacas de 60 kg cada. Assevera que em garantia ao presente título 

foi dado em penhor cedular de 1° grau, a quantia de 4.440.000 Kg, o qual 

deveria ser entregue no armazém Bungue na data de 01/02/2018. Afirma 

que o título está vencido e a requerida já está colhendo o plantio dado em 

garantia, entregando em armazém distinto do pactuado nos autos. 

Ressalta que a parte requerida está desviando a soja dada em garantia, e 

que a mesma foi notificada a realizar a entrega do produto da colheita 

dado em garantia, contudo, manteve-se inerte. Pugna pela concessão de 

tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar o arresto de soja, 

equivalente a 4.440.000 KG, correspondente a 74 mil sacas de 60 kg 

cada, produzido na Fazenda Santo Antônio, Rodovia MT 249, km 85 e 

Fazenda Goiânia, Rodovia MT 160, Km 20, localizadas no município de 

Diamantino. A parte autora juntou petição às fls. 56/57, requerendo a 

análise de documentos de fls. 49/55, antes de apreciar o pedido liminar. 

Pois bem. O Novo Código de Processo Civil tem o objetivo de atender aos 

anseios da sociedade por um processo mais célere. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 301 do novo CPC, será cabível quando “houver 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora 

na prestação da tutela jurisdicional”. Desse modo, a possibilidade de 

concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da 

plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de 

lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora). É importante 

registrar que o § 3º, do artigo 301, determina que “A tutela antecipada 

poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito”. Numa visão mais aprimorada, ensina 

Galeno Lacerda: Arresto significa medida assecuratória de apreensão de 

bens do devedor para garantia de execução futura de crédito que não 

tenha por objeto específico os bens apreendidos. Em outras palavras, o 

objeto do arresto não se identifica com o da relação jurídica material 

controvertida. Cumpre o arresto, na prática, o preceito fundamental do 

direito das obrigações de os bens do devedor, genérica e 

inespecificamente, responderem pelos débitos deste (Comentários ao 

código de processo civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. t. II. p. 32). 

No caso dos autos, verificam-se presentes os requisitos necessários ao 

deferimento do pedido de liminar. Com efeito, a fumaça do bom direito 

evidencia-se pela comprovação da existência de débito oriundo através 

da transação comercial referente a Cédula de Produto Rural de n°. 

015/2017, com parcela vencida em 01/02/2018, não quitada pela ré, onde 

há um saldo devedor de R$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil 

reais), equivalente a quantidade de 4.440.000 Kg, correspondente a 

74.000 sacas de 60 kg cada, conforme mostram os documentos de fls. 

24/30. De outro lado, o periculum in mora também se encontra presente, 

tendo em vista que a parte requerida está colhendo sua lavoura (fls.10/23) 

e não está entregando o produto dado em garantia no armazém pactuado 

no contrato às fls. 10/23, ou seja, resta demonstrado que a parte 

requerida está se furtando ao pagamento da referida parcela vencida. 

Ora, a referida parcela está vencida desde 01/02/2018, e até o presente 

momento a ré não sinalizou com o pagamento do débito, levando-nos a 

conclusão que ela não vai proceder com o pagamento da obrigação. No 

sentido do deferimento do arresto em tais casos, confiram-se a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 813 E 814 DO 

CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Presentes os 

requisitos dispostos no art. 813 do CPC, principalmente a existência de 

dívida líquida inadimplida, impõe-se o deferimento do arresto pleiteado, 

posto que as hipóteses enumeradas no artigo supracitado são meramente 

exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de 

arresto fora dos casos enumerados, para assegurar o resultado prático e 

útil do processo principal. In casu, da análise dos autos, nota-se a 

presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora, sendo que o 

primeiro está demonstrado pelo contrato de compra e venda firmado entre 

as partes, constituído em título executivo extrajudicial, vencido em 

15/04/2003 e não pago, e o segundo pelo desfazimento da soja que está 

em plena colheita, frustrando o pagamento do débito. A conduta do 

Recorrido de frustrar o pagamento do débito, se esquivando da sua 

obrigação autoriza de plano o deferimento do pedido, nos termos do artigo 

813, inciso II, do CPC”. (Ap 143346/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). Com efeito, é certo que a 

demandada está tendo a oportunidade de pagar o débito, ou seja, está na 

colheita de sua lavoura. Todavia, está inerte com o pagamento da parcela 

vencida. Assim, deve ser deferida a liminar pretendida, arrestando-se a 

quantia de 74.000 sacas de 60 kg de soja. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de liminar, determinando o arresto de 4.440.000 KG de soja, 

correspondente a quantia de 74.000 sacas de 60 kg de soja cultivadas 

pela ré, produzido na Fazenda Santo Antônio, Rodovia MT 249, km 85 e 

Fazenda Goiânia, Rodovia MT 160, Km 20, localizadas no município de 

Diamantino. Expeçam-se mandados necessários, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça certificar o ocorrido. Intime-se e cumpra-se. Diamantino, 20 de 

fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000137-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIO ALVES DA SILVA (RÉU)

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000137-40.2018.8.11.0005 AUTOR: MARIA DALVA CAPELETTO DA 

SILVA RÉU: GILBERTO DONIZETI CAPELETO, DELIO ALVES DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Tutela de 

Urgência para Cancelamento de Registro de Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda em Matrícula Registrada em Cartório de Registro de 

Imóveis cumulada com Danos Morais ajuizada por MARIA DALVA 

CAPELETTO DA SILVA em face de GILBERTO DONIZETI CAPELETTO e 

DELIO ALVES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

pesquisa no Sistema PJE, constatei que os autos do processo tombado 

sob nº 1000137-40.2018.8.11.0005, bem como autos tombados sob o nº 

1000138-25.2018.8.11.0005, possuem as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. É o necessário. Fundamento. DECIDO. De início 

cumpre atentamente observarmos o disposto no art. 337, parágrafo 3º, do 

NCPC: “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. 

Nesse sentido: LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE Pode o Juízo ad quem reconhecer de 

officio a litispendência quando verificar que já existe uma ação em curso 

com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 
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conforme o art. 267, inciso V c.c. o art. 301, parágrafo 4º, ambos do CPC. 

(TRT-15, Relator: JOSÉ PITAS) Diante disso, resta reconhecida a 

litispendência, pois o pedido já foi analisado. Portanto, estão presentes 

nos dois processos: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 485, V, do NCPC. Eventuais custas pela parte autora. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000001-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alessandro Souza de Carvalho Presidente da Câmara Municipal 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000001-43.2018.8.11.0005 

IMPETRANTE: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA IMPETRADO: 

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL I. Sustenta o impetrante, em síntese, que o Presidente da 

Câmara Municipal convocou sessão extraordinária marcada para o dia 

28.12.2017 às 9h00 na sede da câmara Municipal para apreciação e 

votação dos projetos 034/2017 e Projeto de Resolução n. 013/2017. 

Ocorre que durante a realização da Sessão Extraordinária o Presidente da 

Câmara de forma totalmente ilegal fez a leitura de duas Resoluções n. 

09/2017 e 013/2017 e de dois projetos de Lei nº 34/2017 e 35/2017. Sendo 

assim, o Presidente da Câmara não observou o regimento interno (artigo 

171): “Art. 171 – Na Sessão Extraordinária haverá apenas Ordem do Dia, 

e não se tratará de matéria estranha a que houver determinado.” Ao final, 

pugna pela concessão da liminar para declarar nula a Sessão 

Extraordinária do dia 28 de dezembro de 2017, pois eivado de ilegalidade e 

abuso de poder com grave ofensa direta e frontal à Lei Orgânica Municipal 

de Alto Paraguai e ao Regimento Interno da Câmara Municipal, por 

conseguinte, determinar ao Presidente da Câmara de Alto Paraguai, que 

convoque os projetos de Resolução e de Leis para a primeira sessão 

ordinária após o recesso legislativo, suspendendo a eficácia das normas 

aprovadas naquela oportunidade, caso tenha sido sancionada, 

promulgada e publicada pelo Poder Executivo e Legislativo, (id. 11267368). 

É o relatório. Decido. Neste momento cumpre-me analisar não a existência 

de direito líquido e certo do impetrante, matéria afeta ao deferimento da 

segurança, mas tão-somente a existência dos requisitos autorizadores da 

liminar pleiteada. Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 

7º, inciso III,[1] da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o 

preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar 

na ação mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos 

apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a 

possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida. A meu ver, 

tais requisitos não restaram atendidos. Em análise dos autos constato que 

o impetrante acostou a convocação extraordinária para o dia 28.12.2017 

às 09:00hs prevendo apenas apreciação e votação ao projeto nº 

034/2017 e ao Projeto de resolução nº 013/2017. Também, se observa 

pela ata da sessão extraordinária que o impetrante solicitou o 

cancelamento da sessão em virtude de não ter sido emitido o seu parecer 

e, após, discussão a mesa diretora decidiu que os projetos de leis 

seguiriam em seu trâmite normal. Verifica-se assim na espécie que a 

pretensão do impetrante é uma medida que interfere no Poder Legislativo e 

deve ser tomada com cuidado. Em síntese, a cautela impõe o indeferimento 

da liminar, pois inexiste, ainda que superficialmente, elemento fático e 

jurídico com força suficiente para demonstrar a relevância dos 

fundamentos apresentados. Posto isso, indefiro a liminar. II. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações 

(artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009). III. Dê ciência ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 

7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). IV. Em seguida, abra vista ao Ministério 

Público. V. Int. Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto 

Alves da Silva Junior Juiz de Direito [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: (...) 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 (sem grifo no original).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36430 Nr: 1279-48.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Zenocia de Morais Carvalho

 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: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Autos n. 1279-48.2008.811.0005.

I – Ante os dados apresentados (fl. 313), expeça-se alvará de liberação 

fazendo constar os dados indicados na petição de fls. 313/314.

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.: 37868 Nr: 2686-89.2008.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT, Alessandra Marques da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gabriel Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2686-89.2008.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 61.

II – Int.

Diamantino/MT, 06 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.: 39976 Nr: 863-46.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonina Rosa de Brito Pereira

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

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

OAB:86374, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patricia Mariano da Silva - 

OAB:171.255/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros 

(Procuradora Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Autos n. 863-46.2009.811.0005.

I – Diante da concordância quanto aos cálculos apresentados (fls. 

244/245), expeça-se RPV.

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.: 86439 Nr: 2056-91.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: Mario Gregorio da Silva

 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:

 Autos n. 2056-91.2012.811.0005.

I – Dê-se vista a Fazenda Pública Municipal.

Diamantino/MT, 04 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.: 87331 Nr: 3077-05.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Alves Bezerra, Nivaldo Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3077-05.2012.811.0005.

I – Diante da necessidade de realização de perícia médica, nomeio o perito 

Dr. Manoel Loureiro Neto, médico, portador do CRM/MT n. 2003, com 

domicílio profissional na Avenida Conceição, n. 326, Sala, Bairro São 

Benedito em Diamantino/MT, telefone: (65) 3336-2426 devendo o mesmo 

ser intimado para desta nomeação para conhecimento e examinar o 

executado, visando avaliar sua capacidade civil.

 II – Int.

Diamantino/MT, 06 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.: 96789 Nr: 46-69.2015.811.0005

 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: AHdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTNdA, CHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulinda Maria Alves Rodrigues 

- OAB:16351, Roberta Corazza de Toledo Ribeiro - OAB:11592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:

 É certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real 

comprovação de sua necessidade pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus.No caso, narra no documento de fl. 40 que a requerente percebe 

mensalmente o valor de R$ 12.000,00 não contendo nos autos nenhuma 

informação que corroborem para a situação hipossuficiência de recursos 

financeiros. Desta forma a requerente não comprovou a hipossuficiência 

financeira e, como consequência, não deve ser beneficiada com a 

assistência judiciária gratuita. Aliás, ressalto que alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal configura litigância 

de má-fé, conforme artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil.Posto isso, considerando a falta dos pressupostos legais para o 

deferimento da gratuidade determino a intimação da requerente para, em 

15 dias, comprovar o direito ao benefício, sob pena de indeferimento, 

conforme prevê o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, além da 

aplicação das sanções caso se constate a litigância de má-fé.II – Int.III – 

Dê-se ciência ao Ministério Público.Diamantino/MT, 19 de janeiro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 634-23.2008.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalvina Vicentin Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 634-23.2008.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 61, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

do imóvel indicado.

II – Int.

 Diamantino/MT, 06 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.: 41019 Nr: 1835-16.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pedro Marasca - ME, Valmir Pedro 

Marasca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225

 Autos n. 1835-16.2009.811.0005.

I – Em decorrência da certidão de fl. 100 encaminhe os autos ao arquivo 

provisório.

II - Int.

Diamantino/MT, 22 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.: 44732 Nr: 1392-31.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdanir Barbieri-ME, Valdanir Barbieri, I Maria 

Vieira do Nascimento - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Autos n. 1392-31.2010.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 81, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

do imóvel indicado.

II – Int.

 Diamantino/MT, 06 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIRES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 09hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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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 10hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado do Polo Ativo, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 

às 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-60.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON EIFERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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 10hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-30.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TARZAN RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010231-30.2015.8.11.0005 EXEQUENTE: TARZAN RODRIGUES DA 

COSTA EXECUTADO: J.VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Considerando que tanto a pesquisa renajud como o bloqueio via sistema 

bacenjud restaram infrutíferos, defiro o pedido da parte exequente e 

determino a realização de audiência de conciliação junto ao centro de 

conciliação desta Comarca. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 

21 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001411-73.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOAQUIM AURELIANO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Em observância 

ao contraditório, manifeste-se a parte autora quanto aos documentos 

juntados aos autos pelo requerido no id. 11261206 - pág. 1/5 e id. 

11261208 - pág. 1/12, no prazo de 05 dias. Após o prazo assinalado, 

havendo manifestação ou não, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 21 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA CAMELO (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)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 21/03/2018 

às 10hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIGENALDO LEOCADIO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES OAB - MT7819/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010075-08.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: EDIGENALDO LEOCADIO DE 

MELO EXECUTADO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme 

telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 

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

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 
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adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de fevereiro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010343-62.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINA PEREIRA DE PINHO PORTELA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010343-62.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME EXECUTADO: ALCINA PEREIRA DE PINHO PORTELA DE 

BRITO Vistos, etc. I – Em busca via sistema Renajud verifiquei de veículos 

em nome da parte executada. Contudo, conforme se constata pelos 

documentos em anexo, os referidos veículos possuem restrição de 

alienação fiduciária o que impossibilita a inserção de restrição via Renajud. 

Isto porque, na alienação fiduciária, o bem dado em garantia é de 

propriedade do fiduciante, cabendo ao fiduciário/executado somente a 

posse direta, enquanto não quitada integralmente a dívida. Por esta razão 

é incompatível a constrição judicial sobre bens alienados fiduciariamente, 

vez que a penhora, nas ações executivas, deve recair sobre bens e 

direitos titularizados pelo executado. Em razão do exposto, deixo de inserir 

a restrição pelas razões expostas. II – Outrossim, considerando que o 

bloqueio via sistema bacenjud também restou infrutífero, intime-se a parte 

exequente para que indique bens passíveis de penhora no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção do processo. IV – Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 21 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-12.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALMIR DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA MAIS ELETRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010002-12.2011.8.11.0005 REQUERENTE: ADALMIR DA SILVA TOMAZ 

REQUERIDO: CASA MAIS ELETRO LTDA - ME Vistos, etc. Considerando 

que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011987-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S.L. DE LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011987-79.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: S.L. DE LIMA - ME EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro 

positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio 

de seu advogado, ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, 

tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. 

JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 

1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura 

do auto de penhora ou de sua redução a termo, com posterior intimação 

da parte executada para, querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe 

o conhecimento da exata identificação do bem sobre o qual recaiu a 

constrição. 2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado de 

penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta-corrente do devedor, sendo desnecessária 

diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da operação 

realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e 

se foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o 

procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos princípios da 

instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade 

sem prejuízo). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. 

(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de fevereiro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-74.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTIORI CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010090-74.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: GEOVANNI RODRIGO DE 

SOUZA EXECUTADO: FORTIORI CONFECCOES LTDA Vistos, etc. 

Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 21 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-65.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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RICARDO DA SILVA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010304-65.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: RICARDO DA SILVA DUARTE 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme 

telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 

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

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de fevereiro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO XAVIER DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da redesignação de audiência de Conciliação para o dia 

21/03/2018 às 09hs20min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara 

– Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MARIA CALCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CACIQUE S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES OAB - SP100186 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o patrono da 

requerente para manifestar sobre o comprovante de depósito do ID 

11795512

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da parte autora, para que compareça na 

Secretaria da 5ª Vara – Ed. Do Fórum, para retirar o Oficio nº 118/2018, 

expedido ao 1º CRI de Diamantino-MT, bem como comprovando o seu 

cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO ALVES DOS SANTOS GANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000034-04.2016.8.11.0005 REQUERENTE: CONSUELO ALVES DOS 

SANTOS GANDRA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000151-24.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: JOSE RENATO CABRAL 

EXECUTADO: LUZIANETE RODRIGUES Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Sabe-se que as tutelas de urgência são divididas em 

duas espécies: (1) tutela provisória de urgência antecipada e (2) tutela 

provisória de urgência cautelar. A tutela provisória de urgência cautelar 

está disposta no art. 301 do CPC, que prevê que “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 assegurar um direito”. No presente 

caso, o exequente pretende em medida de urgência cautelar a 
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indisponibilidade de bem imóvel de propriedade da parte executada, 

matriculado sob o n. 41891, junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de 

Diamantino, visando a garantia da satisfação de seu crédito. No entanto, 

se tratando o presente processo de execução de título extrajudicial, a 

medida adequada ao presente caso é tão somente a averbação da 

existência da presente ação na matrícula nº 41891, a teor do disposto no 

artigo 828 do Código de Processo Civil. Portanto, compete à parte 

exequente a averbação da certidão de existência de execução junto à 

matrícula do imóvel da executada, por meio de certidão na forma do artigo 

828 do CPC. A indisponibilidade de bens é medida drástica que, no caso, a 

simples averbação da existência da ação teria efeitos práticos similares, 

preservando-se terceiros de boa-fé e fazendo a execução da forma 

menos gravosa ao devedor e, por outro lado, vinculando o bem ao 

presente processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência de natureza cautelar, podendo o credor averbar a existência da 

ação na matrícula, na forma do artigo 828 do CPC. 1. Sem prejuízo, cite-se 

o executado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. Não 

efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 2. Em caso de 

sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente em bens 

móveis de fácil comercialização, removam-se imediatamente os bens 

penhorados e os depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu 

estado de uso e conservação. 4. Seja designada data para audiência de 

conciliação, ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, 

da Lei 9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer 

embargos. 5. DEFIRO a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do 

CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO a inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 

782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se e se 

cumpra. Diamantino, 21 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Sentença
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Processo Número: 1001033-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001033-20.2017.8.11.0005 REQUERENTE: WELTON NEVES VILELA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A 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. Trata-se de ação na qual o autor postula indenização 

por danos morais, sob o argumento que é correntista do banco reclamado, 

e no dia 13.05.2017 foi surpreendido com a suspensão unilateral de seus 

limites de crédito do cartão de crédito e cheque especial, o que ocasionou 

a impossibilidade de efetuar uma compra de gênero alimentício com seu 

cartão de crédito, bem como a devolução de cheque por ele emitido, além 

do fato de ter um saldo de R$ 111,14, cujo qual não conseguiu movimentar 

desde 05.06.2017. A ré, por sua vez, aduz que o cheque especial foi 

cancelado devido à inadimplência de pagamento da fatura no período de 

setembro de 2016 e outubro de 2016, e pelo fato de constar restrição no 

Serasa referente a cartão de crédito BB Visa Electron, Diante da 

existência de preliminar de incompetência do juizado em razão do valor da 

causa, passo analisá-la: A preliminar de incompetência do Juizado 

Especial Cível não merece guarida. Isso porque, embora o valor da 

demanda é de R$ 37.480,00, ou seja, equivalente a 40 salários mínimos 

vigentes na época da propositura da ação, e mais os valores referentes a 

restituição dos valores cobrados pelo período em que os limites de crédito 

estiveram bloqueados, verifica-se através da impugnação do autor que 

este renunciou o excedente ao teto estabelecido na lei 9.099/95, nos 

termos do art. 3°, § 3°, da referida lei, razão pela qual resta afastada a 

referida preliminar. Passo a análise meritória. Pois bem. De tudo que ressai 

dos autos, fica claro que a reclamada, em decorrência de falha na 

prestação de seus serviços ocasionou danos morais ao autor. Isso 

porque, do exame dos autos, verifica-se que o autor ao apresentar os 

fatos, anexou os documentos que comprovam que a ré realizou o 

cancelamento do limite de cheque especial de sua conta, fato que 

ocasionou a devolução do cheque de n°. 851.634, no valor de R$ 150,00, 

nos dias 18.05.2017 e 22.05.2017 pela insuficiência de fundos, motivos 11 

e 12, respectivamente. A instituição bancária não refutou a alegação de 

que cancelou o limite de cheque especial sem notificação prévia, devendo 

ser considerada revel nesse ponto. Ademais, através das provas 

carreadas aos autos não se verifica a prova da notificação por parte do 

banco antes do efetivo cancelamento do limite de crédito outrora 

concedido ao autor. E acontece que a conduta irregular do Banco 

requerido deu ensejo a devolução de cheque por falta de fundos, o que se 

mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar. Com efeito, 

por se tratar de relação de consumo, afigura-se possível a inversão do 

ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), 

incumbindo ao Banco requerido demonstrar o envio da notificação 

pertinente ao cancelamento do cheque especial. Entretanto, a reclamada 

não o fez, devendo ser reconhecida a falha na prestação dos serviços 

bancários, decorrente da violação do dever de informação, respondendo 

o Banco réu, independentemente de culpa, pelo serviço defeituoso, na 

forma do artigo 14 do estatuto protetivo. Em que pese o Banco sustentar 

que o cheque especial foi cancelado devido à inadimplência de pagamento 

da fatura no período de setembro de 2016 e outubro de 2016, bem como 

por constar restrição no Serasa referente a cartão de crédito BB Visa 

Electron, conforme já explanado anteriormente, o Banco deveria ter 

realizado prévio aviso ao correntista acerca do cancelamento. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. 

DANO MORAL. "QUANTUM". 1-Ato ilícito: o cancelamento unilateral do 

limite de crédito na conta corrente do demandante deveria ser antecedido 

de notificação, com esse fim específico. No caso em apreço, não houve a 

notificação referida, restando caracterizada a falha na prestação do 

serviço bancário. 2-Dano moral: a falha no serviço, no caso, desencadeou 

situação constrangedora ao demandante, de modo que é cabível a 

indenização por dano moral postulada. 3-"Quantum": na fixação do 

montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à 

duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a 

condição econômica da vítima, bem como para a capacidade do agente 

causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as 

finalidades de reparar o ofendido e punir o infrator sejam atingidas. O valor 

fixado na sentença, a título de indenização, merece ser reformado, 

cabendo ser majorado para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Apelo do autor provido e apelo do réu desprovido. (Apelação Cível Nº 

70052742079, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 07/08/2014) (grifei) 

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE AGÊNCIA E CANCELAMENTO DO LIMITE 

DO CHEQUE ESPECIAL SEM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CORRENTISTA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE INDENIZAR. O cancelamento do limite do cheque especial sem a 

comunicação prévia da correntista configura falha na prestação dos 

serviços bancários, ensejando o dever de indenizar conforme a situação 

haja acarretado danos ao consumidor. No caso concreto, não procedendo 
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a pertinente notificação, deve ser reconhecida a falha na prestação dos 

serviços bancários, decorrente da violação do dever de informação, 

respondendo o réu, independentemente de culpa, pelo serviço defeituoso, 

na forma do artigo 14 do CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. Refuta-se o 

argumento de que a requerente suportou meros transtornos ou 

aborrecimentos comuns do cotidiano, mas ao contrário, experimentou 

abalo moral especificamente por ter cheques devolvidos e contas 

inadimplidas, sendo injustamente taxada como devedora. O agir ilícito do 

banco demandado colore a figura do dano moral in re ipsa, ou seja, ínsito 

ao próprio fato, prescindindo de prova da extensão do dano (...) 

(Apelação Cível Décima Segunda Câmara Cível. Nº 70064244072. Nº Cnj: 

0109785-62.2015.8.21.7000. Comarca De Porto Alegre. Banco Do Brasil 

S/A Apelante/Apelado. Maria Berenice Gabech Aquino Apelante/Apelado). 

Por certo que a instituição financeira não está obrigada a manter a 

concessão crédito ao consumidor, pois se trata do gerenciamento dos 

negócios do banco; no entanto, ao pretender retirar o limite de crédito do 

correntista, deve o réu efetuar a correta notificação do cliente. Desta 

forma, entendo que diante da ausência da notificação, o autor 

experimentou abalo moral especificamente por ter seu cheque devolvido, 

sendo taxado como devedor. Contudo, quanto a alegação do autor de que 

ao tentar realizar a compra de produtos de gêneros alimentício verificou 

que a reclamada suspendeu seu limite de cartão de crédito, uma vez que o 

pagamento foi negado mediante a informação de “senha não autorizada”, 

verifico que não há qualquer prova nos autos quanto a suspensão do 

limite de cartão de crédito do autor, razão pela qual não há que se falar na 

existência de dano moral em decorrência da alegada suspensão. Por fim, 

o autor alega ainda que no dia 05.06.2017 houve um depósito na sua 

conta no valor de R$ 1.000,00, oportunidade em que o saldo devedor foi 

coberto, restando em crédito um saldo de R$ 111,14. Contudo, mesmo com 

referido saldo positivo não conseguiu movimentar tal saldo bancário desde 

05.06.2017. Novamente, a instituição bancária não refutou a alegação de 

que era impossível movimentar o referido saldo, devendo ser considerada 

revel nesse ponto também. Verifica-se através da fatura juntada pelo 

autor que este saldo de R$ 111,14 foi aprovisionado no mesmo dia do 

depósito, de forma a garantir o pagamento do cartão no dia 12.06.2017. 

Não havendo o Banco demonstrado a legalidade do aprovisionamento do 

saldo, seja através de contrato entabulado entre as partes, seja através 

da demonstração de que o autor se encontrava com saldo negativo na 

data do depósito, tal procedimento se mostra irregular. Isto porque, 

verifica-se que o após o saldo devedor da conta do autor ser coberto 

mediante o depósito de R$ 1.000,00, restou tal crédito de R$ 111,14, cujo 

qual foi aprovisionado antecipadamente para garantia de pagamento futuro 

de cartão. Desta forma, o referido ato ilícito gerou dano moral ao autor, 

uma vez que impediu que este dispusesse do montante depositado em sua 

conta. Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização 

pela parte requerida, seja pela suspensão do limite de cheque especial 

sem aviso prévio, bem como pelo aprovisionamento antecipado de saldo 

na conta do autor, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, considerando a 

capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição 

financeira da autora, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais, decorrente do protesto indevido do nome/CPF da autora a quantia 

de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais). Contudo, é certo 

que não há que se falar em restituição dos valores cobrados pelo período 

em que os limites de crédito estiveram bloqueados, uma vez que além de 

não restar claro que valores são esses que a parte autora pretende o 

ressarcimento, não há qualquer comprovação nos autos dos alegados 

valores cobrados. Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, I do CPC, o pedido inicial para: 

Condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção 

monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias. P.I.C 

Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001434-19.2017.8.11.0005 REQUERENTE: FRANCISCO GOMES DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro 

que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os 

documentos juntados no presente feito são suficientes para uma decisão 

segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a 

parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente negativado 

pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e que tal 

fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares e alega, 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. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 

385 do STJ, vez que nenhuma das pendências financeiras citadas são 

posteriores à então debatida, considerando-se a data da inclusão do 

débito, de forma que tal situação não se amolda ao entendimento 

jurisprudencial. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a autora o 

desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou 

ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do Banco do 

Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da existência de termo de 

cessão específico entre a empresa cedente a cessionária (id. 11391448, 

p.1) dos créditos decorrentes de operação/contrato firmado com o autor. 

Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do débito 

negativado no valor de R$ 264,08, referente ao uso de Cheque Especial 

do Banco do Brasil, inclusive, tendo demonstrado que a agência do autor 

se situa em Diamantino-MT e a contratação de demais serviços de crédito 

pessoal pelo autor, conforme extratos bancários juntados com a defesa 

(id. 11391463 e 11391470). Nota-se que em impugnação o autor não fez 

prova de haver quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer 

ao novo credor (cessionário). Importante pontuar que os documentos 

apresentados pelo autor sequer foram objeto de impugnação pelo 

promovente. Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 
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pela reclamada em exercício regular de direito. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. 

P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 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, 20 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000082-60.2016.8.11.0005 REQUERENTE: EDINALDO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Inicialmente, a preliminar de impossibilidade do deferimento da assistência 

judiciária não merece acolhimento, uma vez que na sistemática dos 

juizados especiais não há condenação em custas processuais no 

julgamento de primeiro grau, conforme art. 54, caput, e art. 55, ambos da 

Lei 9.099/95, a não ser no caso de reconhecimento da litigância de má-fé, 

o que não é o caso dos autos. Passo à análise meritória. Pois bem. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar 

a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até 

na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante desse 

cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida através das imagens 

retiradas de seu sistema interno, indicando contratação de seus serviços 

pelo autor, cujo número do contrato é o 65992674176, bem como através 

das faturas emitidas no nome e endereço da parte reclamante. Verifica-se 

ainda através das telas de sistema, bem como através das faturas 

juntadas pela parte reclamada os períodos de inadimplência que ensejaram 

a inscrição creditícia do nome do autor, qual seja os meses de julho e 

agosto, nos valores de R$ 35,73 e R$ 35 86 respectivamente, sendo que a 

inadimplência de ambos os valores motivou a inscrição no valor de R$ 

71,59. Além do mais, verifica-se ainda que o endereço constante do 

sistema de cadastramento da ré é o mesmo informado pelo autor, qual seja 

o Bairro Barão de Melgaço, no município de Alto Paraguai, sendo que as 

faturas referentes aos serviços de telefonia foram emitidas em nome do 

autor, bem como encaminhadas ao seu endereço. Anoto ainda que 

através das telas do sistema interno da reclamada há registro de faturas 

que foram adimplidas pela parte contratante. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação dos serviços pelo autor bem 

como a existência da dívida em relação à parte requerente, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se 

nos autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Portanto, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C 

Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001435-04.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ROBINSON WALERIO DYSARZ 

JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro que a inversão do 

ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez 

que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a parte reclamante, em 

resumo, que seu nome foi indevidamente negativado pela reclamada, já 

que não possui qualquer débito junto a ela, e que tal fato lhe causou 

incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja condenada à reparação 

dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as informações negativas 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a declaração da inexistência 

do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou questões preliminares e 

alega, 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. 

Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que 

inexistem anotações anteriores em relação à ora debatida, havendo 

somente a inscrição negativa realizada pela Ativos S.A. quando da 

propositura da ação, de forma que tal situação não se amolda ao 

entendimento jurisprudencial. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a 

autora o desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada 

comprovou ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do 

Banco do Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da existência de 

termo de cessão específico entre a empresa cedente a cessionária (id. 

11392326, p.1) dos créditos decorrentes de operação/contrato firmado 

com o autor. Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do 

débito negativado no valor de R$ 803,06, referente ao uso de crédito 

pessoal fornecido pelo Banco do Brasil, inclusive, tendo demonstrado que 

o contrato cedido é aquele que foi objeto de restrição creditícia no 

SPC/SERASA. Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de 

haver quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo 

credor (cessionário). Importante pontuar que os documentos 

apresentados pelo autor sequer foram objeto de impugnação pelo 

promovente. Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução 
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do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. 

P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 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, 20 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA KROLING RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001431-64.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANA CLAUDIA KROLING 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A., SERASA Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de 

ação de indenizatória em face das reclamadas, aduzindo a autora, em 

síntese, que seu nome foi inscrito indevidamente pela primeira ré no banco 

de dados da segunda reclamada por uma dívida desconhecida, uma vez 

que apesar de utilizar chip da operadora Vivo, não faz uso dos serviços 

de plano controle há tempos, alegando ainda que nunca fora informada 

acerca da existência da dívida inscrita. Sustenta assim, que além da 

inscrição ser indevida em razão da inexistência da dívida, cuja qual requer 

seja declarada inexistente, que mesmo após sua quitação as reclamadas 

não excluíram a inscrição creditícia, razão pela qual requer a indenização 

pelos danos morais decorrentes da inscrição de dívida inexistente e da 

manutenção da inscrição mesmo após o pagamento. A segunda 

reclamada sustenta a inexistência de sua culpa pela anotação do nome da 

autora em seus cadastros, alegando que apenas desempenhou seu papel 

de banco de dados cadastrais, e que cuidou de comunicar previamente à 

autora da iminente inclusão de seu nome, requerendo a total 

improcedência da ação ante a inexistência de qualquer violação de direito 

da autora por sua parte passível de indenização. Por fim, a primeira 

reclamada alega que parte autora realizou um contrato de prestação de 

serviços e que restou inadimplente no tocante às obrigações de pagar 

assumidas em razão da utilização da conta contratada, o que exclui sua 

responsabilidade, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito e 

nem em indenização por dano moral. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte reclamada Vivo comprovar a existência do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, 

incumbia à requerida Vivo demonstrar a existência do débito discutido, até 

porque negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos 

autos, verifico que esta parte comprovou a contratação do serviço de 

plano controle através das imagens retiradas de seu sistema interno, 

sendo que o fato gerador da dívida se encontra demonstrado através da 

tela de sistema de id. 10956443, onde há o registro de que no dia 

22.03.2017 o “cliente solicitou o cancelamento do plano ativo na linha, 

ciente do recebimento de mais uma fatura referente ao último mês do 

faturamento para abril”. Constata-se, inclusive, que a dívida inscrita de 

fato possui vencimento no mês de abril, sendo que a fatura 

correspondente informa que o período de faturamento é de 25.02.2017 a 

24.03.2017. Ou seja, quando do pedido de cancelamento pela autora, esta 

ainda estaria sujeita ao pagamento do último mês de utilização dos 

serviços. Verifica-se ainda através das telas de sistema de id. 10956443 

que no mesmo dia houve o cancelamento definitivo do plano e a migração 

da conta para o sistema pré-pago; contudo, verifica-se ainda a existência 

de um termo de quitação, cujo qual foi recusado pelo motivo de “Ano(s) em 

que consta(m) debito(s).”. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a existência da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito em desfavor da reclamante, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo, portanto, que 

se falar em declaração de inexistência de dívida. Anoto ainda que a 

segunda reclamada comprovou que enviou ao endereço da autora 

comunicação prévia do débito quando da solicitação da inscrição pela ré 

Vivo, a fim de oportunizar o pagamento, fazendo-se presumir que a autora 

possuía conhecimento da dívida, uma vez que não é necessária a 

comprovação de sua entrega mediante a apresentação de aviso de 

recebimento. Contudo, em que pese tenha a requerida comprovado a 

existência da dívida, evidenciando que a negativação do nome da parte 

autora foi devida, verifico que tal conduta inicialmente lícita se transformou 

em ilícita, uma vez que a autora comprovou nos autos que posteriormente 

realizou o pagamento, mas a inscrição de seu nome não foi retirada dentro 

do prazo de 05 dias, sendo certo que o débito foi pago no dia 16.10.2017, 

e no dia 31.10.2017 ainda não havia sido realizada a exclusão. E como se 

sabe, a manutenção indevida do nome do devedor no rol de inadimplentes 

após o pagamento do débito, por si só, configura dano moral em 

decorrência da conduta negligente do credor. “APELAÇÃO CÍVEL – 

INDENIZATÓRIA – PERMANENCIA INDEVIDA NO SERASA APÓS 

LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTENCIA 

DE OUTRAS RESTRIÇÕES - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O documento de fls. comprova 

que houve o pagamento do débito, no entanto, o nome do recorrido 

permaneceu no cadastro de restrição ao crédito indevidamente. 2-A 

jurisprudência é pacifica no sentido de que a permanência indevida no 

cadastro de restrição por dívida liquidada gera o dever de indenizar. 

3-Porém, conforme documento de fls., o recorrido possuía outra 

negativação junto ao Banco Bradesco S.A na data da ocorrência. A 

existência de outras pendências financeiras não subtrai do consumidor o 

direito de buscar reparação por danos morais no caso de permanência 

indevida em cadastro de inadimplentes. Tal circunstância deve ser 

considerada, mas não a ponto de impedir que a reparação atinja suas 

finalidades essenciais, compensatória do lesado e inibitória de condutas 

não mais toleradas pela sociedade.” (TJ/MT, Ap 170558/2014, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). Assim, constitui obrigação do 

credor providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do nome 

do devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena 

de, em prazo razoável, responder pelo ato moralmente lesivo, indenizando 

o prejudicado pelos danos morais causados. Entretanto, no caso em tela, 

verifico que quanto a reclamada SERASA não há responsabilidade a lhe 

ser atribuída, uma vez que atuou de forma regular no caso em questão, 

comprovando nos autos que cumpriu-se o disposto no art. 43, § 2º, do 

CDC, não podendo responder, de forma solidária ao lado da reclamada 

Vivo, de quem recebeu os dados pessoais para registro. Os documentos 

juntados pela ré SERASA comprovam que efetivamente foi encaminhada a 

notificação à autora, portanto, não há que se falar em responsabilidade 

civil desta ré por eventual dano moral sofrido pela reclamante. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela reclamada 

VIVO ante a permanência indevida do nome da autora no cadastro de 

restrição por dívida liquidada, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a 

condição financeira da autora, tenho como sensata e justa, a indenização 

por danos morais, decorrente manutenção indevida do nome do autor no 

rol de inadimplentes após o pagamento do débito, a quantia de R$ 9.540,00 

(nove mil quinhentos e quarenta reais). Por todo exposto, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, I do CPC, o 

pedido inicial para: Condenar a requerida VIVO ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta 

reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% 

(um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, 

bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Após, o trânsito em 

julgado da presente sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C Diamantino, 21 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003848-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINO (REQUERENTE)

ADELAR ANTONIO SORTICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, em 

cumprimento ao presente mandado, diligenciei nesta cidade, à Rua 

Benedito Delfino, nº 381, Bairro Parque Eldorado, e não foi possível intimar 

pessoalmente os requerentes Adelar Antonio Sortica de Oliveira, Cristiane 

Pino e Gessica Pino de Oliveira, pelo fato de não encontrá-los quando da 

diligência realizada, pois não residem mais neste endereço. No referido 

endereço reside a senhora Leonir Domingas Lazarin Pino, mãe da 

requerente Cristiane, tendo informado que os requerentes residem na 

Fazenda Belos Campos, 25 Km da cidade de Paranatinga. Diante da 

informação, deixei cópias do mandado com a senhora Leonir, que se 

comprometeu a repassar para os requerentes. Pelo exposto, suspendo as 

diligências e devolvo o mandado. Primavera do Leste-MT., 08 de fevereiro 

de 2018. ANTONIO VALMIR MIRANDA Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 73661 Nr: 5983-37.2010.811.0037

 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: AVBD, ANDRÉ LUIZ PEREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI BORGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante dos motivos elencados às fls. 46 e 54, acolho o pedido formulado e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, determinando seu 

arquivamento com as cautelas de estilo.

Ciência as partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001224-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUVINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. FERREIRA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL ORLATO SELEM OAB - SP115997 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da correspondência 

enviada para a parte autora que retornou conforme ID 11774551.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR 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:

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: 1001412-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE SOUZA RODRIGUES (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004589-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (ADVOGADO)

 

Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar acerca do 

petitório contido no Id. nº. 11808306.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001408-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES DOS SANTOS (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).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001857-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RICHETTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (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 apresentar 

as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003109-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (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)

 

Certifico que a citação ocorreu em 12/12/2017, via DJE, contudo a parte 

requerida não contestou e nem exibiu os documentos conforme 

determinado na r. decisão, deste modo, INTIMO a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004234-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (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 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.: 162864 Nr: 1599-21.2016.811.0037

 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: KATLLEM CRHIS OLIVEIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - UNIC, SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

parcialmente procedente, com julgamento do mérito, na forma do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da autora em 

ter suas notas do 7º semestre lançadas no portal da faculdade, tornando 

definitiva a liminar concedida. E improcedente em relação aos pedidos de 

danos morais.Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima, 

condena-se o requerido ao pagamento de custas e taxas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que se fixa em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo 

Civil.Com o transito em julgado da sentença, certifique-se e arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118100 Nr: 444-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAQ PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 

5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante desse cenário, ante a inércia do exequente, que demorou 

quase um ano para proceder a averbação da penhora, e a falta de 

elementos probatórios de que o terceiro adquirente tenha procedido com 

má-fé na compra do imóvel, indefere-se o pedido de fraude à 

execução.Assim, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6745 Nr: 94-25.1998.811.0037

 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: CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS 

RIVA, AFONSO RIVA, SEVERINO ROMANO RIVA, DILVA GIRARDI RIVA, 

NEUZA CIARELLI RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelos executados 

contra decisão (p.1297 e 1299), alegando omissão e contradição.

O embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos de declaração 

(p.1319/1320).

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 os executados/embargantes almejam a reforma da decisão, 

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, mesmo porque o que o embargante pretende deve ser 

apresentados em quesitos. Assim o Estado-Juiz rejeita os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão 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.: 67244 Nr: 6895-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALIT ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Santos Réche - 
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OAB:12-831-B, EDUARDO MORAES RODRIGUES - OAB:15929/mt

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 91.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado, restando parcialmente positivo, 

conforme documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente 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.: 111712 Nr: 2148-70.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA PANTOJA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324 MT, LUCIANO ANDRE FRIZÃO - OAB:8.340-B, MARAÍZA 

MARIA MARCON - OAB:MT/12.444, MARIO BODNAR - OAB:3.526 MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.127.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD, conforme documento 

anexo. Considerando que o bloqueio resultou no valor de R$ 137,76, 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para que tome ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) 

dias, caso queira, se manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos 

financeiros, podendo o executado alegar/comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Após, intime-se a exequente para dar andamento 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.: 197189 Nr: 7427-61.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.303/304 e determina-se a devolução da presente 

deprecata para comarca de origem, constando as devidas homenagens.

Proceda-se a baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32727 Nr: 955-64.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasily Rijkoff, DANIIL RIJKOFF, ANNA 

MAKAROFF, MARINA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 137/138.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados, restando positivo, conforme 

documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi frutífero, intimem-se os executados, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem 

ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os 

executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).

No mesmo ato, realizou-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD em 

nome dos executados, logrando êxito em relação aso executados Daniil 

Rijkoff, Vasily Rijkoff e Anna Makaroff, conforme documentos anexos, 

inserindo as restrições judiciais.

Intimem-se os executados através de seus advogados, não tendo 

intime-se pessoalmente, via AR para que tome ciência acerca da restrição 

judicial, querendo manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito 

e informar se ainda possui interesse no pedido de inclusão do nome dos 

executados no cadastro de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000702-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000702-39.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA FRANCISCA DE CARVALHO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante o teor 

petição de id nº 10552225, com fundamento no artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do presente processo. 

Intime-se o patrono da parte requerente para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, promova a devida habilitação dos herdeiros de sua cliente, bem como 

traga aos autos a sua certidão de óbito. Com a juntada da petição, vista ao 

requerido e, havendo concordância com os herdeiros indicados, 

remetam-se os autos ao E. TRF da 1ª Região para processamento da 

apelação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177667 Nr: 9433-75.2016.811.0037

 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: DIONÁRIA DE FRANÇA CANDIDDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Defiro o pedido de substituição das testemunhas, 

bem como o pedido de suas oitivas por carta precatória. Cumpra-se 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Com a vinda do ato 
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deprecado, dê-se vista às partes para manifestação no prazo legal. Após, 

conclusos para a sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176584 Nr: 8832-69.2016.811.0037

 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: BERNARDINO MUCCELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Permaneçam os autos conclusos para a sentença. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130700 Nr: 3317-24.2014.811.0037

 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: EDILEUZA AUXILIADORA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

OAB:13743/MT, Marlin Angela Fagotti - OAB:MT/15317-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial.Sem custas.Condeno a parte requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), observado o artigo 98 do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, 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, 20 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149213 Nr: 3957-90.2015.811.0037

 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: MARGARIDA DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de juntada de substabelecimento. Permaneçam os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro 

o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165523 Nr: 2906-10.2016.811.0037

 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: JULIANA MARTINS LOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA 

INCLUSÃO DE DEPENDENTE ajuizada por JULIANA MARTINS LOBATO, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Em audiência, a mandatária da parte requerente pugnou pela desistência 

na ação e a extinção do processo.

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.

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

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170709 Nr: 5588-35.2016.811.0037

 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: LENIR CECHIN LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Homologo o pedido de desistência da testemunha 

Cleci. Permaneçam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de 

direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115604 Nr: 6161-15.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR TEREZINHA GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral

 Vistos.

Em tempo, retifico a decisão de fl. 171 para fazer constar que a 

transferência será realizada em favor da Farmácia BIOFARMA, cujo 

orçamento se encontra à fl. 173.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118240 Nr: 589-44.2013.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: RUTE MOREIRA BEZERRA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA AVELAR CANHIZARES 

- OAB:MT 16.312-O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ARRAES 

CAVALCANTI - OAB:PROC.ESTADO, PATRÍCIA CAPELEIRO - 

OAB:PROC.MT

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

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela requerente, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do 

mesmo códex.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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-77.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODINEIA PERIPOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEADER.COM.BR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT0017643A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010280-77.2012.8.11.0037 EXEQUENTE: CLEODINEIA 

PERIPOLLI EXECUTADO: LEADER.COM.BR S.A. Vistos, Trata-se de 

embargos/impugnação à execução sob os seguintes fundamentos: 

ilegalidade/irrazoabilidade/desproporcionalidade da multa (astreinte) fixada 

em decisão interlocutória e confirmada parcialmente na sentença de 

mérito; o valor da multa foi atualizado no cumprimento de sentença, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico; já foi efetuada a devolução do valor 

do dano material, sendo impertinente manter a multa. Requer seja afastada 

a multa, ou seja a mesma reduzida (id. 3441640. A parte impugnada se 

manifestou no id. 3441650, fundamentadamente, pedido seja mantidos os 

valores e liberados por alvará. Passo a decidir. A executada repisa o que 

já foi decidido pelo Juízo singular e reafirmado em sede recursal. A multa 

(astreinte), quando da prolação da sentença de mérito, já estava 

consolidada, e foi reafirmada naquela sentença, e, portanto, já foi 

submetida à apreciação em segunda instância e mantida. Assim, entendo 

que fere a coisa julgada e traz insegurança jurídica a rediscussão, de 

forma incessante, das condenações impostas e já consolidadas. Com 

relação à correção do valor da astreinte no cumprimento de sentença, a 

irresignação da executada é genérica, não trazendo qualquer substrato 

jurídico em respaldo à sua tese. Inclusive, sua pretensão contraria a regra 

de correção do valor das condenações judiciais, razão pela qual deve ser 

afastada a irresignação. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos/impugnação ao cumprimento da sentença, mantendo o cálculo 

da dívida apresentado pela parte exequente. Consigno que consta 

depositado judicialmente, como garantia do Juízo, em valores originais, R$ 

5,810,94 (...), depositado em 02.07.2015 (id. 3444412) e R$ 12.201.18 (...) 

depositado em 19.01.2016 (id. 3441634), enquanto a dívida remanescente, 

na data da petição do id. 3441596, da exequente (id. 3441596), era de R$ 

13.712,18 (...). Verifico ainda que a executada fez uma miscelânia nos 

autos, depositando valores ao FUNAJURIS (R$ 1.511,00) em 30.09.2015 

(ids 3441555 e 3441587) e na CONTA DE PRECATÓRIOS os valores de R$ 

12.201,18 e R$ 5.810,94, tudo de forma equivocada e que tumultuou o 

processo. Após incessantes providências do Juízo e de sua equipe, 

foram os valores transferidos para a conta judicial única do Poder 

Judiciário, salvo com relação ao valor de R$ 1.511,00 (...), que foi 

depositado na conta do FUNAJURIS, cujo valor não tem como ser 

transferido para a conta única, conforme certidão do id. 3441619, 

devendo a executada pedir a restituição do valor diretamente ao 

FUNAJURIS, providência para a qual já foi inclusive intimada. Portanto, 

após esgotado o prazo para recurso inominado desta sentença, determino 

as seguintes providências: a) expedição de alvará à credora e/ou sua 

advogada, se requerido e se juntada procuração com poderes especiais 

para tanto, do valor de R$ 12.201,18 (...) com correção, para zerar a 

conta. b) expedição de alvará à credora e/ou sua advogada, se requerido 

e se juntada procuração com poderes especiais para tanto, do valor de R$ 

1.511,00 (...), com acréscimos, a ser retirado do depósito judicial de R$ 

5.810,94 (...), depositado no id. 3441412. Os valores dos itens a e b, 

somados, perfazem a dívida remanescente de R$ 13.712,18 (...), acima já 

referida e reconhecida como hígida nesta sentença. c) expedição de 

alvará de restuição à devedora, do saldo remanescente do depósito 

judicial de R$ 5.810,94 (...), depositado no id. 3441412. Advirto a parte 

executada a agir com lealdade nos presentes autos, posto que seus 

expedientes beiram a litigância de má-fé, conforme inclusive se verifica do 

teor da sentença de mérito prolatada nos autos. É bom frisar que o valor 

da restituição a título de dano material não foi devolvida senão depois do 

julgamento do recurso pela egrégia Turma Recursal, em decorrência de 

bloqueio on line em suas contas pelo Juízo junto ao sistema Bacenjud, 

tendo a reclamada/executada negligenciado a tutela antecipada concedida 

no limiar da ação, a sentença, e o acórdão confirmativo da sentença de 

primeiro grau. E o que é pior: ainda quer resuscitar matéria e 

questionamentos já repisados em todas as instâncias possíveis! Primavera 

do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BELICIA JORGE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011203-64.2016.8.11.0037 Reclamante: BELICIA JORGE MACEDO 

Reclamada: CLARO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que desconhece qualquer dívida com a 

requerida. Em contestação alega a reclamada que em nome da autora está 

cadastrada a linha (66) 9227-3261, que foi habilitada no Plano Claro 

Controle Tecnologia, número de contrato 932941116 na data de 

04/07/2012, atualmente cancelada com saldo devedor de R$ 36,98. É o 

breve relato. Decido. O autor estranhamente não negou a relação com 

empresa requerida, diz apenas não possuir débitos e no mesmo diapasão 

diz ter a reclamada desobedecido procedimento de negativação, 

requerendo indenização por isso, porém, incabível o pedido de 

responsabilização civil da reclamada em decorrência do explanado 

conforme a súmula 359 do STJ. O autor havia impugnado a negativação 

realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. Compulsando os documentos, verifico que 

existe documentos nos autos que divergem da versão esposada 

inicialmente e comprovam o vínculo entre os litigantes. É certo que a prova 

unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da parte 

requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; todavia, sua 

utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais informações 
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processuais. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite 

concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade 

não apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. 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. Pelo exposto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de setembro 2.017. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de 

setembro de 2017. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MIKAELLA DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001817-95.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AGDA MIKAELLA 

DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Solicite-se ao NAT que complemente 

o Parecer Técnico nº 180/2018 (juntado no Id 11807883), para esclarecer 

as seguintes questões: a) dispensação do medicamento Bamifilina 300mg 

(ou Bamifiline 300mg); b) necessidade/pertinência do tratamento 

associado de todos os medicamentos vindicados neste processo, que 

são: Alenia (deferimento nas formas em que são entregues pelo SUS 

(Formoterol 12 mcg e a Budesonida 400 mcg, em cápsulas inalantes e 

separadas)); Singulair 10mg (tutela de urgência indeferida, sendo seu 

princípio ativo o Montelucaste de Sódio) e, por derradeiro, Bamifilina 300mg 

(como tutela satisfativa complementar). Após, promova-se a imediata 

conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000595-58.2018.8.11.0037 REQUERENTE: VALDECIR DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, A.C.D. 

AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos, Intimem-se todos para a 

audiência de conciliação, designada automaticamente pelo sistema para 

18/04/2018, às 09:00 horas. Atente-se que a intimação deverá observar o 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do ato (artigo 7º da Lei 

12.153/2009). Cite(m)-se o(s) requerido(s) dos termos da ação, na 

pessoa do representante legal (artigo 75 do CPC), pela via eletrônica 

disponibilizada (se possível), com as advertências do artigo 7º da Lei 

12.153/2009, sob pena de revelia. A(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, cientificando-se à(s) parte(s) requerida(s) de que, não 

havendo contestação, também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Porventura a(s) 

parte(s) requerida(s) não compareça(m) para a audiência, ser-lhe-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial. Intime-se a parte autora por meio do seu 

advogado para a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 3º, do 

NCPC. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela assistida. 

Observem-se as peculiaridades atinentes às intimações da Fazenda 

Pública. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000843-24.2018.8.11.0037 REQUERENTE: RAFAEL ALVES DE 

LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais c/c antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para 

a audiência de conciliação designada para o dia 06/06/2018, às 08h20min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Afirma na inicial que o reclamante desconhece o débito na 

importância de R$1.671,02(um mil, seiscentos e setenta e um reais e dois 

centavos), sob o suposto contrato de n°201376884. Conduto, alega não 

ter vinculo contratual de prestação de serviços com a reclamada, visto 

que não recebeu qualquer notificação decorrente do débito supracitado e 

que tentou contato por diversas vezes com a reclamada para solucionar o 

litígio, todas sem êxito. Por fim, pretende a reclamante antecipação de 

tutela para que a reclamada exclua seu nome dos órgãos de cadastro e 

restrição ao crédito, bem como que abstenha de incluir novamente pelo 

suposto contrato. É relato. Decido. No que diz respeito ao pedido de 

antecipação da tutela, analisando os documentos carreados aos autos 

como o extrato do Serasa e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, não vislumbro a possibilidade de deferimento do 

pedido de antecipação de tutela, sendo necessária a instrução processual 

para análise da pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimo a 

parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve o presente como 

carta/mandado citação e intimação. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz De 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 
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LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000795-65.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CELIO SILVA 

COSTA REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA 

DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c ação de indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 23/05/2018, às 08h40min, ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Afirma o 

reclamante que prestou vestibular no segundo semestre de 2017 ante a 

entidade de ensino ré, tendo em vista não ter concretizado a matriculado 

no curso desejado. Contudo, teve ciência através dos prepostos da 

reclamada sobre um suposto financiamento parcial, condicionada a 

aprovação e consequentemente a confirmação do vinculo contratual de 

prestação de serviços educacionais. Acontece que o reclamante não 

finalizou o contrato de prestação de serviços diante dos requisitos 

deliberados no contrato e sequer presenciou qualquer aula no decorrer do 

semestre. Alega que começou a receber cobranças via SMS e que ao 

entrar em contato com a instituição de ensino, não foi disponibilizado o 

suposto contrato educacional e muito menos solucionado o litígio 

administrativamente. Por fim, no dia 24/11/2017 teve seu nome registrado 

nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, no valor de 

R$654,93(seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três 

centavos), sob o contrato de n°AG00000003759474. Pretende a parte 

reclamante tutela de urgência para determinar a ineficácia e invalidade do 

contrato n°AG00000003759474, bem como a exclusão imediata de seu 

nome dos órgãos do cadastro de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até 

o deslinde final deste litígio. É o relato. Decido. Pois bem. Os documentos 

carreados aos autos, sendo do contrato de prestação de serviços (id. 

n°11715820), extrato do Serasa (id. n°11715691), cobranças via SMS (id. 

n°11715656) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, presumem-se a plausibilidade do direito invocado. Analisando o 

protocolo do SAA, do evento de n°11715820, foi solicitado no dia 

08/02/2018 todo e qualquer documento comprobatório que indique o 

vinculo contratual com a instituição de ensino, posto que não foi entregue 

para o aluno até o momento, conforme relatado na exordial. A parte 

reclamante nega de fato a relação jurídica com a reclamada que tenha 

dado origem ao débito, de forma que a prova negativa se mostra de difícil 

materialização, posto que não deixa explicito se houve ou não a 

materialização do contrato de prestação de serviços educacionais, 

devendo neste momento ser prestigiado o princípio da boa fé em seu 

favor. No que tange ao perigo da demora, é este patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida no 

que tange à obtenção de qualquer crédito. Assim, o deferimento da tutela 

é medida que se impõe. O perigo de dano de difícil reparação é inerente ao 

fato de que a negativação produz efeitos nefastos ao conceito creditício 

da pessoa. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, 

já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso 

de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

nos termos à seguir: A) Determino que a reclamada proceda o 

cancelamento do contrato de n° n°AG00000003759474, no valor de 

R$654,93(seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três 

centavos), sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil 

reais). B) Determino que se exclua imediatamente o nome da parte 

reclamante, qual seja, Celio Silva Costa, portador do CPF 009.345.281-01, 

e do RG16287576, do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e 

demais órgãos de proteção ao crédito, devendo ser requisitada a 

providência diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição 

ao crédito. Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000808-64.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MAX LEY DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da 

ação de repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência 

antecipatória. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 23/05/2018, às 09h20min, ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Afirma na exordial 

que o reclamante possui contrato de prestação de serviços telefônicos 

com a reclamada, pelo plano anterior pré-pago e que na data de 30 de 

maio de 2017 solicitou o plano pós-pago VIVOEASY, condicionado ao 

pagamento mensal na importância de R$49,99(quarenta e nove reais e 

noventa e nove centavos). Contudo, o reclamante foi impedido de realizar 

uma compra à prazo em um determinado estabelecimento comercial, haja 

vista a restrição comercial no valor de R$99,98, referente à suposta 

inadimplência do mês de julho de 2017, incluído pela requerida. Alega que 

entrou em contato por diversas vezes com a reclamada para fins de 

solucionar o litígio, visto que todas as tentativas tornaram infrutíferas. Por 

fim, pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a 

exclusão imediata de seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito, até o deslinde final deste litígio. É o relato. Decido. Pois bem. Os 

documentos carreados aos autos, sendo o extrato do Serasa (id. 

n°11788534), fatura do mês de junho e demais meses (id. n°11788541, 

11788546, 11788552, 11788559, 11788688) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, presumem a plausibilidade do 

direito invocado. Analisando detidamente a fatura do mês de junho de 

2017, verifico que realmente encontra adimplida, posto que o pagamento é 

debitado automaticamente em sua conta corrente, conforme informações 

no rodapé das faturas e também pelo comprovante de pagamento. Assim, 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano de difícil 

reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e DETERMINO que se exclua imediatamente o nome da 

parte reclamante Max Ley de Oliveira, portador do CPF 035.760.611-69 e 

RG 21564400 - SSPMT, sob o contrato de n°0244693489, na importância 

de R$99,98(...), do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais 

órgãos de proteção ao crédito, devendo ser requisitada a providência 

diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. Intimo a parte 

autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

21 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK MATHIAS BOSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 108 de 416



UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000822-48.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICK MATHIAS 

BOSIO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação 

indenizatória por danos morais c/c pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipatória. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 30/05/2018, às 08h40min, ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. O reclamante 

pactuou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição 

de ensino ré no segundo semestre do ano de 2013, cursando atualmente 

o 10º semestre do curso de Agronomia e beneficiado pelo fundo de 

financiamento estudantil no percentual de 100%. Afirma que tentou 

adquirir e ministrar uma empresa em sociedade e no decorrer dos tramites 

administrativos foi surpreendido por uma restrição comercial no valor de 

R$1.438,28(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito 

centavos), sob o contrato de n°AG00000004098881, incluso pela própria 

reclamada. Alega que entrou em contato com a reclamada para solucionar 

o inconveniente e foi informado que não possui qualquer tipo de débito, 

haja vista que a negativação seria retirado o mais breve possível. 

Contudo, informa que está impossibilitado de dar continuidade em suas 

atividades comerciais em detrimento da suposta negativação indevida, 

visto que até o momento encontra na posição de mal pagador. Por fim, 

pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a 

reclamada à exclusão no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, 

dentre eles o SPC/SERASA, até o deslinde final deste litígio. É o relato. 

Decido. Pois bem. Os documentos carreados aos autos, sendo o extrato 

do Serasa (id. n°11796660), contrato prestação de serviços educacionais 

(id. n°11796789), comprovante de aditamento do fies (id. n°11796653, id. 

n°11796661) e demais documentos indispensáveis à propositura desta 

ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. O contrato do fundo 

de financiamento estudantil não foi juntado nos autos, mas em 

contrapartida, verifico que a inclusão da negativação decorreu na data de 

10/01/2017, haja vista que o aditamento neste mesmo período foi 

devidamente autorizado pela instituição de ensino e confirmado pelo 

reclamante, no percentual de 100%, conforme evento de n°11796661. 

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano 

de difícil reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. Não há que se falar em perigo 

de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente 

ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que se exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Patrick Mathias Bosio, portador 

do CPF 034.689.831-58, e RG 22977244, no valor de R$1.438,28(...), do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

21 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS JACAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000842-39.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUIS CARLOS 

JACAS CORREIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação de 

tutela. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para 

o dia 06/06/2018, às 08h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Afirma na inicial que o reclamante 

desconhece o débito na importância de R$212,46(duzentos e doze reais e 

quarenta e senis centavos), sob o suposto contrato de n°2123490297. 

Conduto, alega não ter vinculo contratual de prestação de serviços 

telefônicos com a reclamada, visto que não recebeu qualquer notificação 

decorrente do débito supracitado. Contudo, pretende a reclamante 

antecipação de tutela para que a reclamada exclua seu nome dos órgãos 

de cadastro e restrição ao crédito, bem como que abstenha de incluir 

novamente pelo suporto contrato. É relato. Decido. No que diz respeito ao 

pedido de antecipação da tutela, analisando os documentos carreados 

aos autos como o extrato do Serasa e demais documentos indispensáveis 

a propositura desta ação, não vislumbro a possibilidade de deferimento do 

pedido de antecipação de tutela, sendo necessária a instrução processual 

para análise da pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1000842 -39 .2018 .8 .11 .0037  e 

1000841-54.2018.8.11.0037, visto que refere a fatos similares, havendo 

entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação paripasso. Intimo 

a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS JACAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000841-54.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUIS CARLOS 

JACAS CORREIA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais c/c antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 06/06/2018, às 07h40min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Afirma na inicial que o reclamante desconhece o débito na 

importância de R$67,39(sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), 

sob o suposto contrato de n°172339609. Conduto, alega não ter vinculo 

contratual de prestação de serviços telefônicos com a reclamada, visto 

que não recebeu qualquer notificação decorrente do débito supracitado. 

Contudo, pretende a reclamante antecipação de tutela para que a 

reclamada exclua seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito, bem como que abstenha de incluir novamente pelo suporto 

contrato. É relato. Decido. No que diz respeito ao pedido de antecipação 
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da tutela, analisando os documentos carreados aos autos como o extrato 

do Serasa e demais documentos indispensáveis a propositura desta ação, 

não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, sendo necessária a instrução processual para análise da 

pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a 

carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Declaro a conexão entre 

os autos 1000842-39.2018.8.11.0037 e 1000841-54.2018.8.11.0037, visto 

que refere a fatos similares, havendo entre eles um liame e afinidade que 

justifica a tramitação paripasso. Intimo a parte autora na pessoa de seu 

advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 

3ª, do NCPC. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 

de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINO MATE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000721-11.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DORALINO MATE 

FRANCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, acolho a justificativa da parte autora 

quanto à ausência de outros orçamentos. Ademais, evidenciado o não 

cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, os réus 

também não indicaram outro fornecedor que satisfaça a obrigação 

requerida neste processo com custo inferior ao menor orçamento trazido 

pela parte autora. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria 

Pública, cuja instituição também tem incumbência constitucional expressa 

para a defesa dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), 

presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos princípios 

norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder Público. 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de 

provisória satisfativa, bem como diante das ponderações do Município de 

Primavera do Leste/MT (por intermédio da sua Secretaria de Saúde), no 

que tange ao financiamento da saúde entre os Entes Políticos (Id 

11721265), defiro o sequestro do numerário requerido, somente em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 43.400,00 (quarenta e três 

mil e quatrocentos reais), para custeio do tratamento cirúrgico de 

Angioplastia Coronariana com colocação de Stent Farmacológico, 

conforme requerido pelo(a) autor(a). Deverá o Município de Primavera do 

Leste/MT fornecer o transporte e outras eventuais providências relativas 

a esse tratamento, que se fizerem necessárias, desde que não 

ultrapassada a competência do Juizado da Fazenda Pública. 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(s) 

fornecedor(es) com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento da data, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização do(s) 

procedimento(s). Requisite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada das notas fiscais relativas à aquisição do produto/serviço de 

saúde, 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, em não havendo 

incidentes, concluso o processo para sentença. Cancele-se a audiência 

de conciliação, designada automaticamente pelo sistema, conforme 

reiterada determinação. Cumpra-se com urgência (cuja circunstância 

também deverá ser ressaltada nos atos a serem cumpridos, inclusive no 

pedido de vinculação do valor e no alvará a ser expedido), servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000865-53.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE EDUARDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, acolho a justificativa da 

parte autora quanto à ausência de outros orçamentos. Ademais, 

evidenciado que a tutela provisória de urgência foi cumprida parcialmente, 

pela realização da cirurgia somente no olho direito, os réus também não 

indicaram outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte 

autora. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja 

instituição também tem incumbência constitucional expressa para a defesa 

dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, pois, que 

o valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da 

decisão que antecipou a tutela de mérito, bem como das ponderações do 

Município de Primavera do Leste/MT, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Saúde, no que tange ao financiamento da saúde entre os Entes 

Políticos, defiro o sequestro do numerário requerido (Id 10878593), 

somente em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.700,00 (um 

mil e setecentos reais), para custeio do procedimento Facectomia com 

implante de lente intraocular no olho esquerdo, conforme requerido pelo(a) 

autor(a). Deverá o Município de Primavera do Leste fornecer o transporte 

e outras eventuais providências relativas a esse tratamento, que se 

fizerem necessárias, desde que não ultrapassada a competência do 

Juizado da Fazenda Pública. 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(s) fornecedor(es) com orçamento de 

menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento da data, bem como 

para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, 

após a realização do(s) procedimento(s). Requisite-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 aquisição do 

produto/serviço de saúde, 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, em não 

havendo incidentes, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003489-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BILIATO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO 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: 1003489-41.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JULIO CESAR 

BILIATO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Evidenciado o não 
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cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, 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, não obstante expressamente 

intimado(s). 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 da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

defiro o sequestro do numerário (Id 10739567), requerido nos autos em 

face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e 

setecentos reais), para o custeio do exame de Angiografia craniana e 

cervical, em favor de JÚLIO CÉSAR BILIATO, 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 

dos fornecedores com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento da data, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após realizado aquele. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, 

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. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde o transporte, se do 

interesse do paciente. Após a prestação de contas, em não havendo 

incidentes, 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, 20 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011242-32.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011242-32.2014.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE FERREIRA 

DOS SANTOS, DANIELA PEREIRA DE ALENCAR REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se 

de processo sentenciado (Id 10344829), exaurindo-se a prestação 

jurisdicional requerida na petição inicial, inclusive com a desinternação do 

requerido-paciente, José Ferreira dos Santos. Nada obstante as 

reiteradas tentativas deste juízo em dirimir a dúvida gerada pelo Estado de 

Mato Grosso quanto ao cumprimento da tutela jurisdicional determinada, 

aliadas à inércia do fornecedor em prestar contas, finalmente aportaram 

ao processo as notas fiscais de nº 1, 2, 3 e 4 (Id 11678350). Com isso, 

apesar de não ter indicado expressamente o inadimplemento do Estado de 

Mato Grosso, a apresentação das notas fiscais em que este figura como 

tomador do serviço, aliado a todo o contexto processual, denotam que 

apenas Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a decisão concessiva 

da tutela satisfativa, posteriormente ratificada na sentença, pois promoveu 

a internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e, 

presumivelmente, efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da 

internação, haja vista que as notas fiscais trazidas pelo fornecedor se 

referem do 3º até o 6º mês desse tratamento. Por sua vez, como 

mencionado acima, a despeito das tentativas deste juízo, o Estado de Mato 

Grosso permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de 

urgência e para esclarecer sobre o cumprimento da obrigação, cujo fato 

autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação devida. 

Diante do exposto, na esteira da sentença e por tudo mais que consta dos 

autos, determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante das notas fiscais, que é de R$ 1.650,00 

(um mil e seiscentos e cinquenta reais), quitando-se, com isso, a 

internação compulsória realizada em comunidade terapêutica. Após a 

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 da 

Libertare Comunidade Terapêutica, para liberação da quantia de R$ 

6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), com base nas notas fiscais 

supraindicadas. Tendo em vista as notas fiscais juntadas, 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, 

subsistindo saldo remanescente na conta judicial, expeça-se alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso para devolução daquele, a ser creditado 

na conta de titularidade do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ: 

03.507.415/0001-44, agência: 3834-2, conta bancária: 1010100-4, Banco 

do Brasil S.A.), informada pelo Ente Público em outros processos deste 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Transitada em julgado, certifique-se 

o cumprimento de todas as deliberações da sentença e da presente 

decisão e, depois das baixas necessárias, arquive-se o processo. Serve 

a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000319-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARGARETE LUZIA 

HENZ HACHMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Verifica-se que a Ressonância Nuclear 

Magnética na coluna lombar foi cumprida voluntariamente, conforme 

informado nos autos. Ainda, consta que a autora obteve, 

extraprocessualmente, a consulta pleiteada, sem custo direto para os 

réus. Portanto, restaram no processo o adimplemento dos exames 

Polissonografia e Vectoeletronistagmografia, bem como a análise do pleito 

complementar para realização do exame de Raios X dos pés direito e 

esquerdo, com carga (em pé). Pois bem. No que tange à 

Vectoeletronistagmografia, a tutela satisfativa foi deferida para cominar 

aos réus a realização do exame “Vectoeletroneuromiografia”, tudo em 

conformidade com a documentação até então colacionada pela parte 

autora, na qual não se observa qualquer indicação específica que desse a 

entender aos réus que se trata, na verdade, do exame 

Vectoeletronistagmografia (VENG). Logo, considerando-se que somente 

depois se descobriu que o exame vindicado é distinto daquele designado 

na decisão em comento, faz-se necessário oportunizar aos réus que 

disponibilizem o procedimento correto. No que diz respeito ao exame de 

Raios X dos pés, entendo justificada a ausência de regulação da vaga no 

SUS para este, diante da requisição de protocolização deste perante a 

Secretaria Municipal de Saúde, efetuada pela Defensoria Pública (por meio 

do Ofício nº 118/2018, Id 10732036), por ora, sem resposta nos autos. 

Posto isso, decido nos termos abaixo: 1. Solicite-se o Parecer Técnico do 

NAT para que se pronuncie, com urgência, sobre a tutela provisória 

complementar, consistente na realização do exame de Raios X dos pés 

direito e esquerdo, com carga (em pé), encaminhando-se as peças 

processuais a partir do pedido respectivo. 2. Sob os mesmos 
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fundamentos da decisão que antecipou a tutela de mérito, bem como 

diante da documentação posteriormente juntada nos autos, indicativa de 

que se trata de exame diverso, RETIFICO a tutela de urgência satisfativa 

deferida no Id 5026323, para cominar ao(s) réus(s) a obrigação de adotar 

todas as providências para disponibilizar a MARGARETE LUZIA HENZ 

HACHMANN (qualificado(a) nos autos do processo), no prazo de 20 

(vinte) dias, o exame Vectoeletronistagmografia (VENG), conforme 

posteriormente elucidado nos autos, sob pena de sequestro de numerário 

para satisfação pelo setor privado (art. 297 do CPC). 3. Intimados os réus 

e decorrido o prazo do item “2”, sem o devido cumprimento comprovado 

nos autos, para os fins do artigo 297 do CPC, defiro o prazo de 30 (trinta) 

dias para que o(a) autor(a), independentemente de nova intimação, 

a p r e s e n t e  3  ( t r ê s )  o r ç a m e n t o s  r e l a t i v o s  a o  e x a m e 

Vectoeletronistagmografia (VENG), atualizados e legíveis, ou justifique, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de juntar todos. 4. Na esteira da 

decisão que antecipou a tutela de mérito, bem como diante das 

ponderações do Município de Primavera do Leste/MT, no que tange ao 

financiamento da saúde entre os Entes Políticos, defiro o sequestro do 

numerário somente em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), para o custeio do exame Polissonografia, uma 

vez que o(s) réu(s) não cumpriram esta obrigação específica, bem como 

também não indicou(aram) outro fornecedor que a satisfaça com custo 

inferior ao menor orçamento trazido pela parte autora. 4.1. Deverá o 

Município de Primavera do Leste fornecer o transporte e outras eventuais 

providências relativas a esse tratamento, que se fizerem necessárias, 

desde que não ultrapassada a competência do Juizado da Fazenda 

Pública. 4.2. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. 4.3. Depois da efetivação da ordem 

acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de 

Justiça. 4.4. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 4.5. 

Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento de menor valor, 

conforme indicado pelo(a) autor(a). 4.6. Expedido o alvará, intime-se a 

parte autora a diligenciar no agendamento da data, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização do(s) procedimento(s). 4.7. Requisite-se da Secretaria 

Municipal de Saúde as providências quanto ao transporte, se do interesse 

do(a) paciente, sendo que aquela, ao disponibilizar o transporte e 

eventualmente a hospedagem em casa apoio, deverá observar que o 

menor preço orçado e efetivamente bloqueado se refere à realização do 

exame somente nos finais de semana, conforme indicado na petição da 

autora e no orçamento do fornecedor. Cumpra-se com urgência, servindo 

a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, inclusive de intimação aos respectivos gestores do SUS 

(Secretários de Saúde) acerca do item 2, conforme dados constantes no 

processo. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES QUARESMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ISIDORO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - 010.346.301-13 

(CURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000356-25.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

QUARESMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SIDNEY ISIDORO CURADOR: ANNA PAULA 

LANDIM DA SILVA FLESCH Vistos, Verifica-se que o Município de 

Primavera do Leste/MT adimpliu a decisão concessiva da tutela 

antecipada, pois promoveu a internação do(a) paciente/requerido(a) em 

comunidade terapêutica e, presumivelmente, efetuou o pagamento dos 

dois primeiros meses da internação, haja vista que as notas fiscais 

trazidas pelo fornecer se referem do 3º até o 6º mês da internação. Por 

sua vez, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte, apesar de 

regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o sequestro 

de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, aportaram nos 

autos as notas fiscais nº 774, 777, 817 e 856, além de relatórios de 

acompanhamento psicológico e atestado médico de alta do(a) paciente 

(Id’s 10614797 e 11792977). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante das notas fiscais, que é de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), quitando-se, com isso, a internação 

compulsória realizada em comunidade terapêutica. 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 da comunidade terapêutica 

Liberdade – Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adimplindo-se da 3ª até a 6ª 

mensalidades, com base nas notas fiscais supraindicadas. Intime-se, com 

a máxima urgência, a Secretaria Municipal de Saúde a providenciar o 

encaminhamento do(a) paciente ao tratamento ambulatorial para nova 

avaliação e continuidade do tratamento, conforme indicação técnica do 

médico e do psicólogo. Intimem-se Sidney Isidoro e sua família (acaso 

conhecida), para continuidade do tratamento ambulatorial. Tendo em vista 

as notas fiscais juntadas, 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. Serve a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício e ainda de 

requisição à Secretaria Municipal de Saúde, conforme dados constantes 

no processo. Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012193-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012193-55.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RENATA SOARES 

DE MORAIS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Inicialmente, entendo justificada a ausência de regulação da vaga 

no SUS para o procedimento cirúrgico, ante a requisição de protocolização 

desta perante a Secretaria Municipal de Saúde, efetuada pela Defensoria 

Pública, por meio do Ofício nº 21/DPPVA/MT2018 (Id 11462708), uma vez 

que, como bem justificado por esta, “(...) a alegada AIH (Autorização de 

Internação Hospitalar) declarada no ofício é um documento exclusivo do 

Sistema Único de Saúde, e, como é sabido, as indicações cirúrgicas da 

Requerente advém de indicação de Médico Especialista do Setor Privado, 

tendo em vista que através da rede pública a Autora não recebeu 

qualquer suporte dos Requeridos.”. Ademais, verifica-se que a Secretaria 

Municipal de Saúde se limitou em esclarecer, em síntese, a dinâmica 

interna para encaminhamento de cirurgias eletivas e a apontar a 

competência do Estado para custear a demanda, sem, no entanto, 

encaminhar tal documento à autora, tampouco especificar e orientar a 

paciente quais as providências esta deveria cumprir, ou mesmo indicar se 

efetuou a regulação da vaga requisitada. Posto isso, solicite-se Parecer 

Técnico do NAT, para que se pronuncie sobre a relevância terapêutica e a 

urgência do pedido complementar de cirurgia correção de lesão do 
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manguito rotador do ombro direito, conforme relatório médico. Deverá, 

ainda, esclarecer acerca da necessidade/pertinência dos materiais 

listados no orçamento apresentado pela autora, indicando-se quais são 

fornecidos pelo SUS e, para aqueles não fornecidos, se existe alternativa 

terapêutica disponibilizada pelo sistema público e que seja adequada ao 

quadro clínico da autora. Encaminhem-se todas as peças deste feito. 

Após, promova-se a imediata conclusão, cuidando-se para que o 

processo seja enviado à caixa adequada. Cumpra-se com urgência, 

servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-77.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODINEIA PERIPOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEADER.COM.BR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT0017643A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010280-77.2012.8.11.0037 EXEQUENTE: CLEODINEIA 

PERIPOLLI EXECUTADO: LEADER.COM.BR S.A. Vistos, Trata-se de 

embargos/impugnação à execução sob os seguintes fundamentos: 

ilegalidade/irrazoabilidade/desproporcionalidade da multa (astreinte) fixada 

em decisão interlocutória e confirmada parcialmente na sentença de 

mérito; o valor da multa foi atualizado no cumprimento de sentença, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico; já foi efetuada a devolução do valor 

do dano material, sendo impertinente manter a multa. Requer seja afastada 

a multa, ou seja a mesma reduzida (id. 3441640. A parte impugnada se 

manifestou no id. 3441650, fundamentadamente, pedido seja mantidos os 

valores e liberados por alvará. Passo a decidir. A executada repisa o que 

já foi decidido pelo Juízo singular e reafirmado em sede recursal. A multa 

(astreinte), quando da prolação da sentença de mérito, já estava 

consolidada, e foi reafirmada naquela sentença, e, portanto, já foi 

submetida à apreciação em segunda instância e mantida. Assim, entendo 

que fere a coisa julgada e traz insegurança jurídica a rediscussão, de 

forma incessante, das condenações impostas e já consolidadas. Com 

relação à correção do valor da astreinte no cumprimento de sentença, a 

irresignação da executada é genérica, não trazendo qualquer substrato 

jurídico em respaldo à sua tese. Inclusive, sua pretensão contraria a regra 

de correção do valor das condenações judiciais, razão pela qual deve ser 

afastada a irresignação. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos/impugnação ao cumprimento da sentença, mantendo o cálculo 

da dívida apresentado pela parte exequente. Consigno que consta 

depositado judicialmente, como garantia do Juízo, em valores originais, R$ 

5,810,94 (...), depositado em 02.07.2015 (id. 3444412) e R$ 12.201.18 (...) 

depositado em 19.01.2016 (id. 3441634), enquanto a dívida remanescente, 

na data da petição do id. 3441596, da exequente (id. 3441596), era de R$ 

13.712,18 (...). Verifico ainda que a executada fez uma miscelânia nos 

autos, depositando valores ao FUNAJURIS (R$ 1.511,00) em 30.09.2015 

(ids 3441555 e 3441587) e na CONTA DE PRECATÓRIOS os valores de R$ 

12.201,18 e R$ 5.810,94, tudo de forma equivocada e que tumultuou o 

processo. Após incessantes providências do Juízo e de sua equipe, 

foram os valores transferidos para a conta judicial única do Poder 

Judiciário, salvo com relação ao valor de R$ 1.511,00 (...), que foi 

depositado na conta do FUNAJURIS, cujo valor não tem como ser 

transferido para a conta única, conforme certidão do id. 3441619, 

devendo a executada pedir a restituição do valor diretamente ao 

FUNAJURIS, providência para a qual já foi inclusive intimada. Portanto, 

após esgotado o prazo para recurso inominado desta sentença, determino 

as seguintes providências: a) expedição de alvará à credora e/ou sua 

advogada, se requerido e se juntada procuração com poderes especiais 

para tanto, do valor de R$ 12.201,18 (...) com correção, para zerar a 

conta. b) expedição de alvará à credora e/ou sua advogada, se requerido 

e se juntada procuração com poderes especiais para tanto, do valor de R$ 

1.511,00 (...), com acréscimos, a ser retirado do depósito judicial de R$ 

5.810,94 (...), depositado no id. 3441412. Os valores dos itens a e b, 

somados, perfazem a dívida remanescente de R$ 13.712,18 (...), acima já 

referida e reconhecida como hígida nesta sentença. c) expedição de 

alvará de restuição à devedora, do saldo remanescente do depósito 

judicial de R$ 5.810,94 (...), depositado no id. 3441412. Advirto a parte 

executada a agir com lealdade nos presentes autos, posto que seus 

expedientes beiram a litigância de má-fé, conforme inclusive se verifica do 

teor da sentença de mérito prolatada nos autos. É bom frisar que o valor 

da restituição a título de dano material não foi devolvida senão depois do 

julgamento do recurso pela egrégia Turma Recursal, em decorrência de 

bloqueio on line em suas contas pelo Juízo junto ao sistema Bacenjud, 

tendo a reclamada/executada negligenciado a tutela antecipada concedida 

no limiar da ação, a sentença, e o acórdão confirmativo da sentença de 

primeiro grau. E o que é pior: ainda quer resuscitar matéria e 

questionamentos já repisados em todas as instâncias possíveis! Primavera 

do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005177-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAU - SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005177-38.2017.8.11.0037 REQUERENTE: GEOVANE JOSE DE 

FREITAS REQUERIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 

BANCO ITAU - SA Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Geovane Jose de 

Freitas e Banco Itau – S.A, noticiado nos autos(id. n°11492938). Em 

consequência, quanto ao réu Banco Itaú – S.A, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Analisando o termo de audiência do evento de n°11528810, verifico que a 

tentativa de acordo com a ré Carrefour Comercio e Industria LTDA restou 

infrutífera. Posto isso, considerando que a ré Carrefour Comercio e 

Indústria LTDA juntou contestação no evento de n°11421209, intime-se a 

parte autora Geovane Jose de Freitas para que apresente a impugnação à 

contestação no prazo de 05(cinco) dias. Após, volte-se conclusos para 

sentença. Primavera do Leste – MT, 20 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005367-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIN CHIARELLO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005367-98.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CAROLINA MARIN 

CHIARELLO E CIA LTDA - ME REQUERIDO: AMANDA EVANGELISTA DE 

ARAUJO BONFIM Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Carolina Marin Chiarello 

e Cia LTDA – ME e Amanda Evangelista de Araújo Bonfim, noticiado no 
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termo de audiência (id. n°11797074). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005399-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELE NEVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005399-06.2017.8.11.0037 REQUERENTE: OTICA POPULAR 

LTDA - ME REQUERIDO: GABRIELE NEVES SILVA Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre Ótica Popular LTDA – ME e Gabriele Neves Silva, noticiado no termo 

de audiência (id. n°11797586). Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005275-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA CORBARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005275-23.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EDUARDO DE 

SOUZA CORBARI REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Eduardo de Souza Corbari e Unic Educacional 

LTDA, noticiado nos autos (id. n°11742002). Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005158-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELAINE TERESINHA SCOPEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005158-32.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANDRE DE AGUIAR 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Andre de Aguiar e Azul Linhas Aéreas, noticiado nos autos (id. 

n°11630328). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011122-86.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RELOJOPTICA METAL NOBRE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011122-86.2014.8.11.0037 REQUERENTE: ILTENIR FERREIRA 

DE QUEIROZ DE MOURA REQUERIDO: RELOJOPTICA METAL NOBRE LTDA 

- ME Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Iltenir Ferreira de Queiroz de Moura e 

Relojoptica Metal Nobre LTDA - ME, noticiado nos autos (id. n°11695300, 

id. n°11695302). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005406-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALMEIDA BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005406-95.2017.8.11.0037 REQUERENTE: OTICA POPULAR 

LTDA - ME REQUERIDO: PATRICIA ALMEIDA BONFIM Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre Ótica Popular LTDA – ME e Patrícia Almeida Bonfim, noticiado nos 

autos (id. n°11826240). Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005989-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO DA ROCHA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005989-80.2017.8.11.0037 REQUERENTE: OTICA POPULAR 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE RICARDO DA ROCHA CONCEICAO Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Ótica Popular LTDA – ME e Jose Ricardo da Rocha 

Conceição, noticiado nos autos (id. n°11826347). Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005450-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO SIQUEIRA ALVES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005450-17.2017.8.11.0037 REQUERENTE: OTICA POPULAR 

LTDA - ME REQUERIDO: LOURIVALDO SIQUEIRA ALVES Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Ótica Popular LTDA – ME e Lourivaldo Siqueira 

Alves, noticiado nos autos (id. n°11832063). Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004727-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMES KLOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON LEANDRO BERGO SALMAZIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004727-95.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE HERMES 

KLOCK REQUERIDO: MARLON LEANDRO BERGO SALMAZIO Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Jose Hermes Klock e Marlon Leandro Bergo 

Salmazio, noticiado nos autos (id. n°11833915). Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 3635-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A, Nilma Ferreira Silva - OAB:OAB-BA 

33.365

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada às fls. 69/70, e 

concedo liberdade provisória, à acusada ELISA GOMES, mediante termo 

de comparecimento a todos os atos do processo, proibição de se mudar 

da cidade onde reside, sem autorização do juízo ou dela se ausentar por 

mais de 8 dias sem prévia comunicação, e, ainda, mediante sua citação 

pessoal, sob pena de revogação, nos termos dos arts. 310, parágrafo 

único e 328, ambos do CPP.Diante do comparecimento da ré (fls. 89/107), 

deve o feito prosseguir em seus ulteriores termos.Não verificadas as 

hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para 

23/05/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).Serve a presente 

de alvará de soltura e carta precatória. Intimem-se e se cumpra.Primavera 

do Leste, 16 de fevereiro de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186924 Nr: 2448-56.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICTOR DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO VICTOR DA SILVA ROCHA, Cpf: 

05683945186, Rg: 17701701, Filiação: Vilzan Carneiro Rocha e Odair José 

da Silva, data de nascimento: 25/03/1998, brasileiro(a), natural de 

Poxoréo-MT, convivente, técnico automotivo, Telefone 66-996993244. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: FATO I: Constam nos inclusos autos de procedimento 

policial investigatório que, no dia 25 de fevereiro de 2017, à noite, em via 

pública, no centro desta cidade de Primavera do Leste MT, JOÃO VICTOR 

DA SILVA ROCHA, mediante emprego de violência domesticae familiar 

contra mulher, ofendeu a integridade corporal da companheira I.M.de P. 

desferindo-lhe socos apos ingerir bebidas alcoolicas, por sequencia, em 

razão de ciumes, o acusado teria puxado a vitima pelos cabelos levando-a 

de volta para casa. Assim agindo o denunciado infringiu os comandos 

normativos descritos nos preceitos primarios do art.129, §9°,c/c art.61, 

inciso II, ambos do Código Penal. FATO II: Apurou-se que no dia e 

circunstâncias encimadas, o denunciado dando continuidade às 

agressões, agora no interior de sua residência, ainda por ciúmes, desferiu 

socos pelo corpo da vítima e a mordeu, causando-lhe lesões. Pelo exposto 

o MINISTERIO PUBLICO MT oferece denúncia em desfavor de JOÃO 

VICTOR DA SILVA ROCHA como incurso no art.129,§9 POR DUAS VEZES 

c/c art.61, na forma do art.71, todos do Codigo Penal, com observância na 

Lei Federal 11.340/2006.

Despacho: Código 1869241. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado João Victor da Silva Rocha, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131395 Nr: 3901-91.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIVAM RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENIVAM RODRIGUES DA COSTA, Rg: 

7293.333, Filiação: Maria Luzia da Costa e Benedito Rodrigues da Costa, 

data de nascimento: 25/06/1958, brasileiro(a), natural de Diorama-GO, 

solteiro(a), serviços gerais, servente, Telefone 66-9680-7040. atualmente 

em local incerto e não sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 115 de 416



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: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório, que no dia 30 de abril de 2014, em horário não informado, 

BENIVAM RODRIGUES DA COSTA, mediante emprego de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou a companheira Z.V.M., por 

palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, na ocasiao em ela se 

encontrava na residência da genitora dele, nesta cidade e comarca de 

Primavera do Leste MT. Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o 

denunciado aparentemente irresignado com a separação e sob o efeito de 

bebidas alcóolicas, disse a vítima que iria mata-la, atemorizando-a tanto ao 

ponto dela ir para a casa da filha. Assim agindo o supracitado infringiu os 

comandos normativos descritos nos preceitos primários do art.147, c/c o 

art.61, inciso II, ambos do Codigo Penal, com observância da Lei Federal 

11.340/06 pelo que oferece o MINISTERIO PÚBLICO MT denúncia em 

desfavor de BENIVAM RODRIGUES DA COSTA.

Despacho: Código 1313951. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Benivam Rodrigues da Costa, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174031 Nr: 7436-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CABRAL RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN CABRAL RONDON, Rg: 1295244, 

Filiação: Suzana Maria Cabral e Nivaldo Rondon de Souza, data de 

nascimento: 06/06/1993, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a), mecânico, Telefone 9228-1036. 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: Apurou-se que no dia 23 de agosto de 2016, por volta 

das 14h00min, no interior da residência localizada na Rua Aleixo 

Szadkoski, n°1263, Bairro Castelândia, nesta cidade e comarca de 

Primavera do Leste MT, JEAN CABRAL RONDON, mediante emprego de 

violência domestica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade 

corporal da irmã D.C.R. Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e 

local encimadas, o denunciado após a vítima atender uma ligação da 

ex-companheira do mesmo e entregar o telefone ao filho dele, a agrediu 

fisicamente, produzindo-lhe lesão em um de seus olhos e as demais 

descritas no Laudo de Exame Corporal. Assim agindo o denunciado JEAN 

CABRAL RONDON infringiu os preceitos primários do art.129,§9°,c/c o 

art.61, inciso II,, ambos do Codigo Penal, com observância na Lei Federal 

11.340/06, fato este pelo que o MINISTERIO PÚBLICO MT oferece denúncia 

em desfavor do supracitado.

Despacho: Código 174031Vistos, etc.1.Cite-se o acusado, por edital para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput), consignando no mandado que o oficial de justiça deverá indagar 

ao acusado se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado.2.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 

05, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).3.Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde 

já, nomeio a Defensora Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 

396-A, § 2º).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro 

de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187902 Nr: 2913-65.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILLIARD PAZ DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILLIARD PAZ DE ARAUJO, Cpf: 

99833751172, Rg: 404.604, Filiação: Maria Rita Paz de Araujo e Leocidio 

Rodrigues de Araujo, data de nascimento: 25/09/1984, brasileiro(a), 

natural de Colinas do Tocantins-TO, casado(a), autônomo. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: FATO I: Apurou-se que no dia 08 de abril de 2017, à 

noite, no interior da residência localizada na rua Erico Veríssimo, n° 864-A, 

bairro Castelândia, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste MT, 

GILLIARD PAZ ARAÚJO, mediante emprego de violência domestica e 

familiar contra a mulher, desferiu socos na cabeça da companheira J. M. 

da S. que tentava impedi-lo de sair para comprar drogas, logo após o 

ocorrido o denunciado deixou a residência. FATO II: Outrora, no dia 11 de 

abril de 2017, o acusado mediante emprego de violência e grave ameaça, 

pediu uma folha de cheque a vitima e como esta se recusou a entregar ele 

a empurrou da cama, e em posse de uma faca a ameaçou de causar-lhe 

mal injusto e grave. Posto isso o MINISTERIO PÚBLICO MT denuncia 

GILLIARD PAZ ARAÚJO como incurso nas penas dos arts.147 c/c 61, 

inciso II, ambos do Codigo Penal, no art.21 do Decreto Lei 3.688/41.

Despacho: Código 1879021. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Giliard Paz de Araujo, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196480 Nr: 7151-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS 

GERAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MESSIAS DORES PEREIRA, 

Cpf: 01280291532, Rg: 3179069-0, Filiação: Marinete Dores Pereira e 

Brasulio Pereira da Silva, data de nascimento: 19/03/1981, brasileiro(a), 

natural de Coronel João Sá-BA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: 1- Proibição ao representante de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite de 100 metros de distância. 2- 

Proibição do autor da violência manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 3-Proibição 

do autor da violência frequentar o local onde a ofendida reside, afim de 

preservar a integridade fisica e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 196480Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113092 Nr: 3534-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS DA SILVA, Cpf: 

53002210153, Rg: 3399149, Filiação: Manoel Luiz da Silva e Eterna 

Lourdes Sousa -. Documento, data de nascimento: 18/06/1967, 

brasileiro(a), natural de Goiatuba-GO, convivente, pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, em datas e horários incertos, mas entre os anos de 

2008 e o dia 28 de setembro de 2009, em diversas oportunidades, na 

residência localizada na Rua da Serra, n° 27, bairro Gnoato, nesta cidade 

de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS DA SILVA, 

praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima, que 

contava com 12 (doze) e 13(treze) anos de idade na data dos fatos. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia em 

desfavor de JOSÉ CARLOS DA SILVA como incurso nos artigos 217-A, 

caput, combinado com o artigo 226, II, ambos do código penal pátrio, na 

forma do artigo 71 do mesmo diploma legal, todos do código penal.

Despacho: Código 1130921. Defiro a cota ministerial retro, apenas no que 

tange a citação editalícia do acusado.2. Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes, bem como para análise de eventual decretação da prisão 

preventiva.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177036 Nr: 9050-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDMIC,AEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

53164989172, Rg: 14230542, Filiação: Leonor Vieira da Silva e Joaquim 

Francisco da Silva, data de nascimento: 21/11/1968, brasileiro(a), 

divorciado(a), autônomo, Telefone 66-996974723. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu para que apresente contrarrazões da apelação 

impetrada pelo MINISTERIO PÚBLICO MT com efeito suspensivo conforme o 

art.1012 do CPC.

Despacho/Decisão: Código 1770361. Recebo a apelação no efeito 

suspensivo (CPC, art. 1.012).2. Intime-se o apelado a responder, em 15 

dias, certificando-se (CPC, art. 1.010, § 1°).3. A seguir, com ou sem 

resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em 48 

horas, intimando-se as partes.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

15 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196451 Nr: 7134-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DRDPCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATEVALDO JESUS DE CARVALHO, Cpf: 

94068127115, Rg: 1819148, Filiação: Maria Jesus de Carvalho e Adelino 

José de Carvalho, data de nascimento: 25/01/1979, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 66-992393103. 
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atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu ATEVALDO JESUS DE CARVALHO para dar-lhe 

ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor. 1-Proibição ao 

representante de se aproximar da vítima seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância. 2-Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.3- Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicologica.

Despacho/Decisão: Cód. 196451Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 16), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196537 Nr: 7175-58.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDHEDGDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO MIRANDA DE SOUZA, 

Filiação: Maria Miranda de Souza e Vicente Miranda de Souza, data de 

nascimento: 29/07/1965, brasileiro(a), natural de Quijingue-BA, convivente, 

ajudante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar RAIMUNDO MIRANDA DE SOUZA para que tome ciência 

das medidas protetivas em favor da sua companheira.1-Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando limite mínimo de 100 metros de distância. 2- Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. 3- Proibição do autor da 

violencia de frequentar o local onde a vítima reside, a fim de preservar a 

integridade física e psicologica da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 196537Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198483 Nr: 7906-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDPDL-DGESDAÀMICAEL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISSANDRO BATISTA DA SILVA, Cpf: 

01350648132, Rg: 1655511-2, Filiação: Irene Ferreira da Silva e João 

Batista da Silva, data de nascimento: 24/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 66-3498-9691. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar ELISSANDRO BATISTA DA SILVA para que tome ciência 

das medidas protetivas em favor da sua ex-companheira.1-Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando limite mínimo de 100 metros de distância. 2- Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. 3- Proibição do autor da 

violencia de frequentar o local onde a vítima reside, a fim de preservar a 

integridade física e psicologica da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 198483Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198940 Nr: 8073-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDHEDGDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ALVES ROCHA FILHO, Cpf: 

93997876134, Rg: 1420763-0, Filiação: Maria de Anunciação Rocha e Luis 

Alves Rocha, data de nascimento: 31/08/1974, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), saqueiro, Telefone 66996763455. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar LUIZ ALVES ROCHA FILHO para que tome ciência das 

medidas protetivas em favor da sua companheira.1-Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando limite mínimo de 100 metros de distância. 2- Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida por qualquer meio de 

comunicação. 3- Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.

Despacho/Decisão: Cód. 198940Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199742 Nr: 8389-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS ADRIANO MARQUES OLIVEIRA, 

Cpf: 01689247061, Rg: 1102744982, Filiação: Amelia Teresinha Vieira 

Marques e João Olivei9ra, data de nascimento: 16/02/1988, brasileiro(a), 

natural de Santa Rosa-RS, solteiro(a), Telefone 66-9698-9779. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar ELIAS ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, das seguintes 

medidas protetivas em seu desfavor: 1- O afastamento do ofensor, do lar, 

domicílio ou local de convivência; 2- A proibiçao do ofensor de se 

aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 

metros, devendo ainda evitar qualquer tipo de contato com estas pelos 

meios de comunicação; 3- Proíbo o ofensor de frequentar casa de amigos 

em comum, a casa dos pais da ofendida, a residência da ofendida, a igreja 

e local de trabalho da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 199742Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Advertência: Advirto o ofensor que caso descumpra as medidas 

impostas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva nos termos do 

art.20 da Lei Federal 11.340/06.

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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200464 Nr: 8687-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDPDL-DGESDAÀMICAEL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 99681250168, Rg: 12141185-00, Filiação: Joana Alves de Souza e 

José Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 03/09/1981, brasileiro(a), 

natural de Lajedinho-BA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

66-99648-1225. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar ADAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA para que tome 

c iênc ia  das  med idas  p ro te t i vas  em favo r  da  sua 

ex-companheira.1-Proibição ao representado de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de 100 metros de 

distância. 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. 3- Proibição do autor da violencia de frequentar o local onde 

a vítima reside, a fim de preservar a integridade física e psicologica da 

ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 200464Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159783 Nr: 307-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO GONÇALVES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFFANE DE PAULA GOMES 

DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044

 DELIBERAÇÕES

 Diante das insistências supra, designo o dia 24/05/2018, às 16:00 horas 

para oitiva das testemunhas Paulo Cezar Silva, Barbara Luza, Jane Alves 

Pereira, Irani Silva, Natalie Lombardo Castilhos e interrogatório do réu.

Considerando que a testemunha Barbara Luz reside na Comarca de 

Rondonópolis/MT, expeça-se carta precatória para a sua oitiva, 

consignando o prazo de 60 dias.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171086 Nr: 5734-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HELENO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE HELENO DOS SANTOS, Rg: 

574826233, Filiação: Maria Dfer Lourdes da Conceição Santos e Heleno 

Luiz dos Antos, data de nascimento: 21/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Palmeira dos Indios-AL, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, no dia 27 de dezembro de 2015, por volta das 

20h30min, no interior de uma residência localizada na Avenida Belo 

Horizonte, próximo a praça da fumaça, Centro Leste, nesta cidade de 

Primavera do Leste/MT, JOSÉ HELENO DOS SANTOS, mediante emprego 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal 

11340/2006, por motivo fútil, deu início à execução do ato de matar a 

companheira (ou namorada), fato que somente não se consumou por 

circunstâncias alheias à sua vontade. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO denúncia em desfavor de JOSÉ HELENO DOS 

SANTOS como incurso nos artigos 121, §2°, inciso II, c/c os artigos 14, 

inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, todos do código penal, com observância 

da Lei Federal n.11340/2006.

Despacho: Autos Código 171086Vistos, em correição.1. Processo em 

ordem.2. Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida à fl. 38.3. 

Após, voltem conclusos.Cumpra-se.Primavera do Leste, 19 de julho de 

2017. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174602 Nr: 7723-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 119 de 416



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS EDUARDO DIAS COSTA, Cpf: 

00693566108, Rg: 1550164-7, Filiação: Zander Morais Costa e Marisete 

Dias Costa -documento, data de nascimento: 13/07/1985, brasileiro(a), 

natural de Mineiros-GO, solteiro(a), desempregado, Telefone 9640-1456. 

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: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, no dia 9 de novembro de 2013, por volta das 16h00min, 

no interior da residência localizada na Rua Eurico Trevisol, n° 84, bairro 

São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado 

MARCOS EDUARDO DIAS COSTA, mediante emprego de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal 

n.11340/2006, ameaçou sua ex-esposa, por palavras, de causar-lhe mal 

injusto e grave consistente em mata-la. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denúncia em desfavor de MARCOS 

EDUARDO DIAS COSTA, como incurso no artigo 147, c/c com o artigo 61, 

inciso II, alínea “a” e “f”, todos do código penal pátrio, com observância na 

Lei Federal 11340/2006.

Despacho: Vistos, etc.1.Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2.Cite-se o acusado, por edital, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo 

possui condições financeiras para constituir advogado.3.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 05, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).4.Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio 

a Defensora Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 

2º).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176416 Nr: 8750-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDMIC,AEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO ALMEIDA NERY, Cpf: 

98175343168, Rg: 12803871, Filiação: Creuza Almeida Nery e Deurivan 

José Gonçalves Nery, data de nascimento: 27/08/1982, brasileiro(a), 

solteiro(a), estudnate, Telefone 66-9677-6918. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Intimar MARCIO ALMEIDA NERY para que apresente 

contrarrazões do RECURSO DE APELAÇÃO impetrado pelo MINISTERIO 

PÚBLICO MT com efeito suspensivo nos termos do art.1012 do CPC.

Despacho/Decisão: Cód. 176416Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 30), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

para apresentar contrarrazões de apelação.2.Decorrido o prazo editalício, 

vista a Defensoria Pública Estadual, para proceder na defesa do 

ofensor.3. Com resposta, remetam-se os autos para o Egrégio Tribunal de 

Justiça.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 08 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188267 Nr: 3077-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLANDO XAVIER PEREIRA, Filiação: 

Benedito José Pereira e Teresa Xavier dos Anjos, data de nascimento: 

12/09/1966, brasileiro(a), natural de Poxoreu-MT, solteiro(a), operador de 

maquinas. 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: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, no dia 11 de abril de 2017, por volta das 12h00min, na 

rua Zenilton Ferreira Campos, n. 737, bairro Primavera III, nesta cidade de 

Primavera do Leste/MT, ORLANDO XAVIER PEREIRA, mediante uso de 

arma branca e emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher , 

na forma da Lei Federal 11340/2006, ameaçou a genitora, por palavras, de 

causar-lhe mal injusto e grave. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denúncia em desfavor de ORLANDO XAVIER PEREIRA 

como incurso nos artigos 147 c/c o artigo 61, inciso II, alínea “e” e “h”, 

ambos do código penal, com observância da Lei Federal n.11340/2006.

Despacho: Código 1882671. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Orlando Xavier Pereira, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190340 Nr: 3996-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAM BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVAM BARBOSA DOS SANTOS, Cpf: 

04507001439, Rg: 7655020, Filiação: Maria de Lourdes dos Santos e 

Antonio Barbosa dos Santos, data de nascimento: 20/08/1972, 

brasileiro(a), natural de Viçosa-AL, convivente, gesseiro, autônomo, 

Telefone 6696857540. 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: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, no dia 16 d março de 2017, por volta das 13h45min, no 

interior da residência localizada na Rua Bombacha, n° 118, bairro Poncho 

Verde, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, GILVANBARBOSA DOS 

SANTOS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, na forma da Lei Federal n.11340/2006, ofendeu a integridade de 

sua companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia em 

desfavor de JOSÉ CARLOS DA SILVA como incurso nos artigos 129, §9°, 

e 147, c/c com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma prevista no artigo 

69, todos do código penal pátrio, com observância na Lei Federal 

11340/2006.

 Despacho: Código 190340Vistos, etc.1.Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2.Cite-se o acusado Gilvan Barbosa dos Santos, por edital, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras para 

constituir advogado.3.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 05, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada às respostas, no 

prazo legal, desde já, nomeio a Defensora Pública para oferecê-la em até 

10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Intimem-se e se cumpra.Primavera do 

Leste, 15 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191042 Nr: 4311-47.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICOM BASILIO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAICOM BASILIO FRANCISCO COSTA, 

Filiação: Maria José Francisco e Juraci Basilio da Costa, data de 

nascimento: 22/12/1998, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

serv gerais, Telefone 66-999943-8273. 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: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, no dia 08 de fevereiro de 2017, no interior da residência 

localizada na Rua Manoel José Mourinho, n° 189,bairro Cristo Rei, nesta 

cidade de Primavera do Leste/MT, MAICOM BASILIO FRANCISCO DA 

COSTA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira, bem como a 

ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, com palavras e com o 

emprego de uma arma de fogo, que a portava sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia em desfavor de 

MAICOM BASILIO FRANCISCO DA COSTA como incurso nos artigos 129, 

§9°, 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea"f", todos do Código Penal, com 

observância da Lei Federal n. 11.340/2006, e no artigo 14, da Lei Federal 

n. 10826/2003, todos da forma do artigo 69, daquele códex.

 Despacho: Código 1910421. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Maicom Basilio Francisco Costa, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196071 Nr: 6971-14.2017.811.0037

 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): ADIELSON ALMEIDA BONFIM, VALDEMI 

FRANÇA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – Distribua-se o incidente de 

busca e apreensão conforme determina a CNGC, após remeta-se 

imediatamente concluso.

Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197093 Nr: 7397-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS MAGNO RESPLANDE DUARTE, 

Filiação: Luzia Resplande Duarte e Jose Ferreira Duarte, brasileiro(a), 

eletricista, Telefone 66 99694 5906. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar CARLOS MAGNO RESPLANDE DUARTE para que tome 

ciência das medidas protetivas em favor da sua companheira.1-Proibição 

ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando limite mínimo de 100 metros de distância. 2- Proibição 

do autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. 3- Proibição do autor da 

violencia de frequentar o local onde a vítima reside, a fim de preservar a 

integridade física e psicologica da ofendida.4- Afastamento do lar.
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Despacho/Decisão: Cód. 197093Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197968 Nr: 7743-74.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS SENA QUEIROZ, Filiação: 

Marinalva Ribeiro Sena, brasileiro(a), solteiro(a), desempregado, Telefone 

66-99636-7860. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar DOUGLAS SENA QUEIROZ para que tome ciência das 

medidas protetivas em favor da sua ex-companheira.1-Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando limite mínimo de 100 metros de distância. 2- Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. 3- Proibição do autor da 

violencia de frequentar o local onde a vítima reside, a fim de preservar a 

integridade física e psicologica da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 197968Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198343 Nr: 7865-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDPDL-DGESDAÀMICAEL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ PEREIRA DE AMORIM FREITAS, 

Filiação: Maria Cristina de Freitas e José Pereira de Amorim Freitas, data 

de nascimento: 18/03/1983, brasileiro(a), natural de Jussara-BA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar JOSÉ PEREIRA DE AMORIM FREITAS para que tome 

ciência das medidas protetivas em favor da sua companheira.1-Proibição 

ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando limite mínimo de 100 metros de distância. 2- Proibição 

do autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. 3- Proibição do autor da 

violencia de frequentar o local onde a vítima reside, a fim de preservar a 

integridade física e psicologica da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 198343Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199151 Nr: 8159-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAYTON MOREIRA RODRIGUES, Rg: 

289934722, Filiação: Solange Maria Moreira Rodrigues e Não Consta, 

brasileiro(a), casado(a), mecânico, Telefone 66 99938-9722. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar CLAYTON MOREIRA RODRIGUES para que tome ciência 

das medidas protetivas em favor da sua companheira. 1- Proibição de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas no limite mínimo 

de 1000 ( um mil ) metros; 2-Proibição de contato com a ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação, com 

exceção ao filho do casal, desde que nao haja outra medida judicial 

restritiva; 3- Separação de corpos; 4- proibição temporária para a 

celebraçaõ de atos e contratos de compra, venda e locação da 

propriedade em comum.

Despacho/Decisão: Cód. 199151Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199732 Nr: 8386-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDHEDGDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALZELINO DE SOUZA PARENTE, Cpf: 

30063914115, Rg: 475409-2, Filiação: Manoel de Souza Parente e Josefa 

de Souza Parente, data de nascimento: 17/12/1952, brasileiro(a), natural 

d e  B o m  J e s u s - G O ,  c a s a d o ( a ) ,  m o t o r i s t a ,  T e l e f o n e 

66-92408379/66963085. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar ALZELINO DE SOUZA PARENTE para que tome ciência 

das medidas protetivas em favor da sua companheira.1-Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 
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fixando limite mínimo de 100 metros de distância. 2- Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. 3- Proibição do autor da 

violencia de frequentar o local onde a vítima reside, a fim de preservar a 

integridade física e psicologica da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 199732Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 09 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105029 Nr: 8101-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AGOSTINHO PERASSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8101.69.2013.811.0040 – Código: 105029.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido formulado à fl. 67, uma vez que a providência já foi 

atendida às fls. 62/65.

 Assim, EXPEÇA-SE o mandado de penhora nos endereços de fls. 63 e ss.

 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.: 29670 Nr: 4094-15.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDMAL, FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17.824-O, 

ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI 

- OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Autos n° 4094-15.2005.811.0040 – Código Apolo: 29670.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da parte executada e, considerando que a penhora 

online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no 

artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online 

e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica 

dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, DEFIRO a busca via RENAJUD e DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sem prejuízo, infrutíferas as medidas acima, diante das inovações 

trazidas pelo art. 517, do CPC 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.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso 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.: 10334 Nr: 2176-49.2000.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17014 Nr: 1179-61.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OSVALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 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.: 44535 Nr: 1534-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA DIESEL PARANÁ LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON LEANDRO JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-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 
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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.: 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

 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.: 89986 Nr: 1611-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JANDIR MIGUEL SCHWADE

 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.: 93662 Nr: 5188-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ZIBETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n° 5188-51.2012.811.0040 – Código Apolo: 93662.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da parte executada e, considerando que a penhora 

online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no 

artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online 

e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica 

dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, PROCEDAM-SE as anotações necessárias junto à capa dos autos 

com relação aos exequentes.

 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.: 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

 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.: 105569 Nr: 8655-04.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/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.: 125974 Nr: 2993-88.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH 
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BLEICH - OAB:7655

 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.: 129114 Nr: 4830-81.2015.811.0040

 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: COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALTIR FREITAG, JANETE FATIMA 

BALDO FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, desde já determino a realização da prova pericial, sendo que, para 

realização da mesma, nomeio como Perito Judicial o Sr. Paulo Roberto Di 

Pilippo, cujos dados encontram-se na ficha cadastral obtida no portal do 

magistrado e segue anexa, o qual cumprirá seu encargo 

independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no 

prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do 

NCPC.Intimem-se as partes para, bem como o MPE, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos 

termos do art. 465, § 1º do NCPC.Após, intime-se o Sr. Perito acerca da 

sua nomeação e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos 

termos do art. 465, § 2º do NCPC.Apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme prevê art. 465, § 3º do NCPC.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte interessada, conclusos para fins do disposto no 

art. 95, na forma do que prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC.Definido o 

valor dos honorários periciais, intime-se a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o depósito, sendo que, 50% será liberado no início 

da perícia e o restante após a homologação do laudo.Efetuada a liberação 

do percentual acima, intime-se o Sr. Perito a apresentar o laudo em 

Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme acima fixado.Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação, conforme prevê o art. 47, § 1º do NCPC.Depositado o laudo em 

Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, art. 477, § 1º do NCPC.Oportunamente, voltem 

os autos conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 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.: 163430 Nr: 11226-40.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/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 complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 529,30, devendo acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 177224 Nr: 7355-65.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANDE ULSENHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FRANCISCO GRISON, LUCIANE 

BATTISTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LUIZ KLAUCK - 

OAB:74.480/PR

 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.: 5849 Nr: 1356-64.1999.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL YASUDA 

S/A, DALILA MOREIRA SPENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIR MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:MT - 905-A, 

ROSEMEIRE B.M.DE L.FREIRE - OAB:4497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-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 a ser 

expedida à Comarca de Cuiabá-MT, com a finalidade de avaliação e 

remoção de bens, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital. E ainda se manifestar, 

no mesmo prazo, sobre a penhora online NEGATIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28719 Nr: 3132-89.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Transitada em julgado a 

presente sentença, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha.P.R.I.C.Às 

providências.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.: 48062 Nr: 4949-86.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARCOS CALZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 Autos n° 4949-86.2008.811.0040 – Código Apolo: 48062.

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora online e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., ____ de _____________ 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

 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.: 86716 Nr: 6181-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA APARECIDA MUNARO, LM, ELCI ANDRIGUETTI, 

DIEGO JOSE MUNARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI MUNARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-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, no prazo legal se manifestar sobre a cota ministerial de fl. 

110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96491 Nr: 8453-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIDES CARBONERO GOLDONI, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos, bem como no 

mesmo prazo, manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor 

Meirinho de fl. 125.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97404 Nr: 9430-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PEDRO HOLZBACH, R A 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA -ME (RUI PEDRO HOLZBACH - ME)

 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, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Autos n° 4949-86.2008.811.0040 – Código Apolo: 48062.

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora online e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT15____ 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.: 114090 Nr: 5609-70.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ou 

PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, 

SIDINEI MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 4.382,06

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no 
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valor de R$ R$ 4.382,06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116900 Nr: 7807-80.2014.811.0040

 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): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 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.: 117265 Nr: 8122-11.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA PESSOA, ANDRÉIA VIEIRA 

LIMA, SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - OAB:17646, Saulo 

Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-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, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão de fl. 

146, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios fixados 

conforme § 1º do art. 523, do NCPC, pagamento voluntário e tempestivo 

exonerará o devedor, da multa e dos honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117891 Nr: 8605-41.2014.811.0040

 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: EPSDS, PHSDS, ELANY APARECIDA ALVES SANTOS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109.367, LIVIA SAAD - OAB:162.092, SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Autos nº 8605-41.2014.811.0040 – Código Apolo: 117891.Embargos de 

DeclaraçãoVistos etc.Cuidam-se de embargos de declaração ofertados 

por HDI SEGUROS S/A em face da sentença proferida às fls. 281/290, 

alegando que a mesma contém omissão com relação aos limites de 

cobertura estabelecidos na apólice.Os embargados/autores pugnaram 

pela rejeição dos embargos (fls. 292/294).Instado a se manifestar, o 

Parquet opinou pela improcedência dos embargos (cota de fl. 

296).Vieram-me os autos conclusos.É O SUCINTO RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.(...) Como se vê, inexiste qualquer omissão, eis 

que a responsabilidade da seguradora ficará adstrita ao limite contratual 

de cobertura constante na apólice.Por derradeiro, conveniente alertar 

ainda que, não concordando a parte com a decisão proferida e, 

pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso adequado, sendo 

descabidos os embargos de declaração.Diante de todo exposto, ACOLHO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, REJEITO-OS, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

15 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.: 163809 Nr: 11404-86.2016.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL VEÍCULOS MULTIMARCAS EURELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-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 complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), devendo acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164262 Nr: 122-17.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/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 Certidão Negativa do 

Meirinho de fl. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176883 Nr: 7127-90.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLUCAS COOP. AGROP. LUCAS DO RIO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BEVILAQUA, MARLI BALBINOTE 

BEVILAQUA, CACIANO BEVILÁQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/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 complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 140,00, devendo acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 184703 Nr: 662-31.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DOMINGOS BACHINSKI, NELI TEREZINHA 

DORE BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:12.580/SC

 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.: 220373 Nr: 18599-71.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CEAGRO AGRICOLA LTDA, BANCO INDUSVAL S/A, C & BI - AGRO 

PARTNERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527/SP, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EMANUELLE MANDU 

GAIA - OAB:19539, ERIKA DUARTE RIBEIRO - OAB:274.824, MARCELA 

VEDANA MOREIRA - OAB:21660/O

 Autos n° 18599-71.2014.811.0040. Código: 220373

 Vistos etc.

 Em consulta ao andamento processual do Agravo Interno interposto pelo 

autor, constata-se que o mesmo fora desprovido, sendo mantida a 

decisão que acolheu a impugnação a AJG.

 Sendo assim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao transito em julgado 

da referida decisão, e, caso não tenham sido recolhidas as custas 

processuais, INTIME-SE o autor para fazê-lo, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 102, do CPC.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Novembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1371 Nr: 251-57.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OSÓRIO ANDREGUETTO DA SILVA, 

BRUNO RAMOS SAENGER, IRONI ANTONIO DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA 

CAPELLESSO A BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 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 Certidão Negativa 

do Meirinho de fl. 377, bem como, no mesmo prazo, se manifestar a cerca 

da carta precatória devolvida sem cumprimento fls. 378/387.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 227-34.1993.811.0040

 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: CARLA CINARA PILATTI, ELONE MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALITA HILLMANN GRANKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 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 Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as partes, 

para no prazo legal, manifestarem-se acerca do Laudo Pericial 

Complementar de fls. 625/642.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1993 Nr: 319-70.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, JOSÉ DE 

ALENCAR MARQUES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

VALDOMIRA LITWINSKI BUSATO - OAB:5089/PR

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 385,63

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio parcial no valor 

de R$ 385,63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 8496 Nr: 354-25.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:18.736/PR, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - 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 

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.: 36470 Nr: 5564-47.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROFERTIL IND. COM. DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 
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OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/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, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 4906-86.2007.811.0040

 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: DIUCIMAR JOÃO MARZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO - OAB:OAB - SP 91537, LUIZ RODOVIL ROSSI - OAB:, 

Pedro da Silva Dinamarco - OAB:

 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.: 43265 Nr: 222-84.2008.811.0040

 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: HILDA GOMES DE OLIVEIRA (RODRIGUES)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, WILLER MARQUES RIBEIRO - OAB:4875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47500 Nr: 4452-72.2008.811.0040

 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): MARCOS LEANDRO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - OAB:122626/SP, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, NEURI LUIZ 

PIGATTO FILHO - OAB:11974

 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 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 4645-87.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACROFERTIL IND. COM. DE FERTILIZANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/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 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48217 Nr: 5133-42.2008.811.0040

 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: ROSELI FERREIRA DA SILVA SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANILSON DA SILVA RODRIGUES, 

ALDENIZA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANNE KELLY N. 

RODRIGUES - OAB:OAB/PA 15421-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 Autora 

e Ré para no PRAZO SUCESSIVO de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela 

parte autora, apresentarem memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49513 Nr: 52-78.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929/E, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:10357/11670B-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, 

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 EMBARGANTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55681 Nr: 5824-22.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIDOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 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.: 57364 Nr: 1192-16.2010.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA, 

MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - 

OAB:17201-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, se manifestar a respeito do Termo de 

Informação prestado pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86583 Nr: 6038-42.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMTECH INDUSTRIAL E COMERCIO DE 

ELETRONICA LTDA ME, MAYSA REGINA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-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 

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.: 87927 Nr: 7455-30.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BIOMATRIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, Emile Aparecida Martins e Souza - OAB:, IEDA 

MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP, JOSÉ LUIZ HENRIQUE - 

OAB:122.925/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO 

DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o AUTOR para, 

no prazo legal se manifestar acerca da Exceção de pré-executividade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103963 Nr: 7004-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Autos n° 7004-34.2013.811.0040 – Código Apolo: 103963.

 Vistos etc.

 Pelas razões expostas na decisão proferida à fl. 194/194-v e, 

considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora online e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/M15_ de ____fevereiro___ de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104049 Nr: 7108-26.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO COUTINHO JUNIOR, JOSE 

ANTONIO COUTINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - 

OAB:15347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em desfavor de JOSÉ 

ANTONIO COUTINHO JUNIOR ME e JOSÉ ANTONIO COUTINHO JUNIOR, 

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105458 Nr: 8542-50.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL 

(INCORPORADORA DA BRASMILHO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE 

LIMA - OAB:14601-A, FLÁVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - OAB: PR 

25.706, HENRIQUE GAEDE - OAB:PR 16.036

 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.: 107429 Nr: 10421-92.2013.811.0040

 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): VILSON CARAN ou CARON, NILVA CARAN ou 

CARON, OLIMPIO ZANATTA

 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 

de citação, devolvida sem o devido cumprimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110754 Nr: 2917-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSM, MVSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o AUTOR para, 

no prazo legal se manifestar acerca da resposta do ofício fls. 115/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114090 Nr: 5609-70.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ou 

PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, 

SIDINEI MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-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, manifestar-se sobre o auto de 

penhora/avaliação de fls. 309/316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115902 Nr: 7021-36.2014.811.0040

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, AJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante o reconhecimento da procedência do pedido inicial, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente procedimento, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e 

o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do casal ALENIR JOSÉ LEITE 

e CLENILDO ANTONIO LEITE, anotando que a requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, ALENIR JOSÉ GONÇALVES.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

Decorrido o prazo recursal, EXPEÇAM-SE os of íc ios 

pertinentes.Oportunamente, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas 

de  p raxe .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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118983 Nr: 9317-31.2014.811.0040

 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: PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA, FABIANA AMORIM DE 

FREITAS, LUCAS ARIEL FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED GURUPI -TO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gomes de 

Assumpção - OAB:, Daniel Rodrigues Faria - OAB:, José Marques 

de Ribamar Neto - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124844 Nr: 2275-91.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, SIDINEI 

MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 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 

parágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126481 Nr: 3294-35.2015.811.0040

 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: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEFLEX FIOS E CABOS LTDA, EXO - FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE PAULA 

MACHADO - OAB:74.839, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:192.978, FABIO 

DE ALENCAR KARAMM - OAB:184.968, FLÁVIA SALLES DOS REIS - 

OAB:63.841, ROGERIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - OAB:315768

 Autos n° 3294-35.2015.811.0040 – Código: 126481.

 Vistos etc.

Em consonância com o disposto no art. 329, II, do CPC, INTIMEM-SE as 

requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do 

pedido formulado às fls. 321/323.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso15 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.: 126621 Nr: 3387-95.2015.811.0040

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

procedimento, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do casal: LUZILANNE 

RIBEIRO SILVA e MANOEL DA LUZ SILVA, anotando que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, a saber: LUZILANNE 

RIBEIRO.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇAM-SE os ofícios 

pertinentes. Oportunamente, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144268 Nr: 995-51.2016.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCP, CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, PABLINE FERREIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:47454, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 Autos n. 995-51.2016.811.0040 – Código: 144268.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução de alimentos promovida por LEHON PIETRO 

COMINESI POLETTI, representado pela genitora CYNTHIA MOLETA 

COMINESI em desfavor de WILSON POLETTI JÚNIOR, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de fls. 10/27.

 Despacho inicial, fl. 28.

 Citação, fl. 36.

 Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo com relação ao débito 

exequendo, conforme se visualiza às fls. 60/61.

 Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela homologação do acordo 

(fls. 63/64).

 O executado juntou aos autos comprovantes de depósito relativos ao 

acordo, fls. 62, 66, 68 e 70.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pelo exposto, presentes os requisitos autorizadores e, ante a 

manifestação de vontade das partes, conforme também ratificado pelo 

agente ministerial, HOMOLOGO o acordo firmado entre LEHON PIETRO 

COMINESI POLETTI, representado pela genitora CYNTHIA MOLETA 

COMINESI em desfavor de WILSON POLETTI JÚNIOR, que passa a fazer 

parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil.

 DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, AO ARQUIVO, 

com as anotações e baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 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.: 148481 Nr: 3315-74.2016.811.0040

 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: JONAS RAFAEL WEBER STEFFANELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKY - 

OAB:20.661, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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 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.: 166187 Nr: 1147-65.2017.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por SÁVIO ROCHA SOARES, representado pela 

genitora SAIRA DE MORAES ROCHA, assistidos pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de EDILSON SOARES LIMA, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.SEM CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.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.CIENTIFIQUE-SE o Parquet e a DPE.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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 171525 Nr: 4290-62.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E HUMANO - INDSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRONEO SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 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 manifestar-se acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184731 Nr: 682-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIN SANTOS DA COSTA - 

OAB:3335/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 682-22.2018.811.0040 - Código Apolo: 184731.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos verifico que a parte autora embora 

tenha juntado cópia da certidão de crédito, a mesma não se encontra 

rubricada pelo servidor responsável pela expedição (fl. 12).

 Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda a EMENDA da inicial em consonância com o 

acima exposto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção.

 Após, INTIMEM-SE a recuperanda e o Administrador Judicial para 

manifestarem-se, no prazo legal.

 Em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 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.: 184748 Nr: 694-36.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: RONAN SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DOS REIS PEREIRA - 

OAB:321.152/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste diapasão, todos os encargos (multa, juros, correção monetária) 

cujo termo seja posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser 

extirpados, nos termos do artigo 9º, II, da Lei de Recuperação Judicial, 

sem qualquer ofensa à coisa julgada trabalhista.INTIME-SE o Administrador 

Judicial a adotar a providência acima, devendo comunicar seu 

cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo o 

valor/classificação da inclusão.Após,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20040 Nr: 218-86.2004.811.0040

 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 EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:372760, ANA CAROLINA ANDRADE NEVES CARNEIRO 

DA CUNHA - OAB:391470, ANDRÉ QUARTAROLLA MOURA - 

OAB:389839, FABIULA MÜLLER KOENING - OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, manifestar-se acerca da Correspondência devolvida, 

fl. 289, com a observação da EBCT "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34276 Nr: 3417-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, TERCEIRO INTERESSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOVANE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-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 

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.: 36574 Nr: 5673-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo 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.: 48420 Nr: 5342-11.2008.811.0040

 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: PAULO ALVES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

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

OAB:12903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-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 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista depósito de fls. 233/236.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82447 Nr: 1340-90.2011.811.0040

 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: IVANILDES ALVES SILVA, MHMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES, 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.: 102013 Nr: 4938-81.2013.811.0040

 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: ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 Autos n° 4938-81.2013.811.0040 – Código Apolo: 102013.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da parte executada e, considerando que a penhora 

online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no 

artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online 

e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica 

dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso 15 de ___02___ de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105799 Nr: 8889-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO JUNIOR PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:105287-MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem-se sobre o cálculo de fl. 

220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120074 Nr: 10339-27.2014.811.0040

 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: EXTENSA COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE TEREZINHA GUERINI, MOVEIS 

RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito da requerida, na quantia de R$ 2.425,00 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data de vencimento de cada boleto e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação.Após o decurso do prazo recursal, 

INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha de débito 

atualizada.Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE a devedora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 

10% sobre o valor da dívida.Não havendo pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE o necessário ao prosseguimento da execução.Por fim, 

considerando que, nesta data, houve a declaração de constituição em 

título executivo judicial, após o trânsito em julgado, PROCEDA-SE a 

conversão da classe processual no Sistema Apolo.CUMPRA-SE, 

expedindo-se 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.: 126000 Nr: 3016-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IZABEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 Autos nº 3016.34.2015.811.0040 (Cod. 126000)

 Vistos etc.

 Ante a manifestação das partes e, haja vista que o processo já se 

encontra devidamente saneado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de Abril de 2018, às 16:00 horas, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, se requerido, serão ouvidas 

as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC.

Intimem-se. Às providências.

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.: 136616 Nr: 8827-72.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSADCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES, 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.: 146125 Nr: 2018-32.2016.811.0040

 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: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

Maio de 2018, às 13:00 horas, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Intimem-se. Às 

providências.Sorriso/MT, 20 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.: 154222 Nr: 5956-35.2016.811.0040

 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: JOCELI DA SILVA VIEIRA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 156149 Nr: 7064-02.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Huck Junior - 

OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519-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 manifestar-se acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 134 de 416



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 172003 Nr: 4580-77.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT3.150-A

 Autos n. 4580-77.2017.811.0040 - Código Apolo: 172003.

 Vistos etc.

 Diante dos documentos apresentados pela parte embargante, entendo 

que restou devidamente comprovado nos autos a incapacidade 

momentânea para arcar com o recolhimento das custas, razão pela qual 

DEFIRO o recolhimento ao final.

 No mais, considerando que a embargante não atendeu o comando judicial 

de fls. 65/66 no tocante ao valor da causa, em conformidade com o 

disposto no art. 292, §3º, do CPC , ATRIBUO a mesma o valor de R$ 

344.785,62 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais e sessenta e dois centavos).

 Desta feita, DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda às anotações 

necessárias junto ao Cartório Distribuidor e capa dos autos.

 No mais, RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, 

porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que ausentes os requisitos 

necessários para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 

919, §1º do CPC.

 DIGA o embargado no prazo legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUPE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIFICO e dou fé que designo a data de 27/03/2018, às 10:00 

horas, para ser realizada a Sessão de Conciliação junto ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sendo que nesta 

oportunidade procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para comparecer a audiência de conciliação ora designada. 

Sorriso, 21 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA 

DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85533 Nr: 4882-19.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA MESADRI, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, MUTUAL 

- COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 “Vistos etc. Inicialmente a HOMOLOGO a desistência das testemunhas na 

forma pleiteada pelas partes. DEFIRO a expedição de oficio à Seguradora 

Lidere e à Previdência Social, na forma requerida pela demandada 

Companhia Mutual de Seguros. No mais declarada encerrada a instrução 

probatória. Dê-se vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a 

iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos 

termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na sequência, 

conclusos para sentença. Quanto ao processo 85533, sai a requerida 

Viação Nova Integração LTDA intimada a comprovar, no prazo de 15 dias, 

o pagamento dos valores retroativos relativos a multa diária arbitrada 

liminarmente, na forma a pleiteada no item 8 acima. DEFIRO o pedido de 

intimação da litis denunciada na pessoa do advogado Bruno Silva Navega 

OAB/RJ 118.948. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de Gabinete II, digitei o presente 

termo.

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37721 Nr: 618-95.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI BENI, MARILZA DA SILVA JACOB BENI, 

MIGUEL BENI, ANTONIA MARGARETE BONALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRÉ GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante o exposto, (i) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

na forma do artigo 76, § 1º, I, c/c artigo 485, X, do Código de Processo 

Civil, em relação aos embargados Donizeti Beni e Marilza da Silva Jacob 

Beni; (ii) REJEITO a preliminar de nulidade do título executivo; e (iii) no 

mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para reduzir a 

multa contratual (cláusula penal), prevista no título executivo, para o 

patamar de 10% (dez por cento).[...].Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26745 Nr: 1268-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - 

OAB:15.115/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA - 

OAB:7531/GO, EZEQUIEL MORAIS - OAB:18501

 Vistos, e etc.

Ante o pedido de fls. 190-192, INTIME-SE VANIR POTRICH e sua esposa 
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TEREZINHA DAMIANI POTRICH, por meio de oficial de justiça, no endereço 

que deverá ser indicado pela parte exequente, no prazo de 15 dias, para 

que informem, também, no prazo de 15 dias, se ainda há algum valor a ser 

adimplido em favor do executado, em razão da aquisição de imóvel 

pertencente ao requerido Carlos Antônio Rodrigues Pereira, em caso 

positivo, que informe a quantia e data aprazada para pagamento.

 Frustradas a diligência, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito, bem como apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não impulsionado o feito, restará o processo 

suspenso e arquivado com baixa no relatório estatístico e sem baixa na 

distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44026 Nr: 849-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, MAURO MACIESKI GONÇALVES, MARISIAN 

APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES

 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, SAMUEL 

DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA, A FIM DE QUE SEJA POSSIVEL CUMPRIR O MANDADO 

DETERMINADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90975 Nr: 2582-50.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MESADRI, JULINEI MESADRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 “Vistos etc. Inicialmente a HOMOLOGO a desistência das testemunhas na 

forma pleiteada pelas partes. DEFIRO a expedição de oficio à Seguradora 

Lidere e à Previdência Social, na forma requerida pela demandada 

Companhia Mutual de Seguros. No mais declarada encerrada a instrução 

probatória. Dê-se vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a 

iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos 

termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na sequência, 

conclusos para sentença. Quanto ao processo 85533, sai a requerida 

Viação Nova Integração LTDA intimada a comprovar, no prazo de 15 dias, 

o pagamento dos valores retroativos relativos a multa diária arbitrada 

liminarmente, na forma a pleiteada no item 8 acima. DEFIRO o pedido de 

intimação da litis denunciada na pessoa do advogado Bruno Silva Navega 

OAB/RJ 118.948. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de Gabinete II, digitei o presente 

termo.

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108261 Nr: 770-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR FERNANDES SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:6.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - 

OAB:13.387/GO

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO DA PIEVE, OAB 11284 - A, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101460 Nr: 4337-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIÊ PALAVER

 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:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 148956 Nr: 3593-75.2016.811.0040

 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: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON, ALEXANDRE ROBERTO 

GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:287799, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - OAB:291333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APMT SERVICOS RETROPORTUARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES OAB - SC31952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

 

Impulsiono para intimar o advogado da parte Requerida, via DJE, para 

especificar as provas que ainda pretende produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão.

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

Processo Número: 1000036-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. M. (RÉU)

R. S. D. M. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA DECISÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 136 de 416



DE ID 11746994, BEM COMO DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO PARA O DIA 27/04/2018, ÀS 09:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000658-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA DECISÃO 

DE ID 11749064, BEM COMO DE QUE FOI DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO PARA O DIA 27/04/2018, ÀS 11H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006739-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VENILDO DELALIBERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA DECISÃO 

DE ID 11318233, BEM COMO DE QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO PARA O DIA 27/04/2018, ÀS 14 HORAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124355 Nr: 2350-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 47/48, 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: HONDA, 

Modelo: BIZ 125 ES, Ano: 2013/2013, Cor: PRETA, Chassi: 

9C2JC4820DR521343, Placa: OBN9722, nas mãos da parte autora, cuja 

apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pela devedora 

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 a 

ré-devedora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo, observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147293 Nr: 2662-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 39/40, 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: TOYOTA, 

Modelo: HILUX CD 4X4, Ano: 2014/2014, Cor: BRANCA, Chassi: 

8AJFY29GXE8565992, Renavam: 1025065880, Placa: QBC-5787, nas 

mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, devendo as 

parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente 

em caso de venda do bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas judiciais 

e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101107 Nr: 3940-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALMEIDA FEITOZA

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

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 23/23v, 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: CELTA HATCH 1.0 VHC 8V, Ano: 2001/2001, Cor: BRANCA, 

Chassi: 9BGRD08Z01G162709, Placa: JZH6687, nas mãos da parte 

autora, cuja apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo 

devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do 

bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo, observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110974 Nr: 3107-61.2014.811.0040

 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: GARCIA DE LIMA & CIA LTDA ME -(CONCREFORT 

CONSTRUTORA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedidos contido na inicial para 

CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$83.116,00 (oitenta e 

três mil e cento e dezesseis reais), atualizados desde o respectivos 

vencimentos de cada documento protestado.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.Nos termos do art. 86 do CPC, 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º, CPC).Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130113 Nr: 5402-37.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEICULOS DALLA LONGA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$56.836,50 (cinquenta 

e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), 

atualizados com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros 

de 1% ao mês desde a citação.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 86 do CPC, CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(art. 85, §2º, CPC).Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133243 Nr: 6976-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 76/78, 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: 

VOLKSWAGEN, Modelo: CROSSFOX HATCH 1.6, Ano: 2006/2007, Cor: 

BRANCA, Chassi: 9BWKB05Z274081215, Renavam: 918173086, Placa: 

DXU2287, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, 

devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo 

remanescente em caso de venda do bem. Em consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

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

as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105148 Nr: 8215-08.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS RIBEIRO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SCOPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de 

R$7.157,98 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito 

c e n t a v o s ) ,  a t u a l i z a d o s  c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  d e s d e  o 

vencimento/pagamento e juros de 1% ao mês desde a constituição em 

mora (11/06/2012 - fls. 24).Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º, CPC).Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108472 Nr: 969-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEN OSMAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA, ELIANE EISTHSTAEDT, 

ULISSES NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial para CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis 

vencidos e não pagos desde a data de 21/12/2013 até a efetiva 

desocupação do imóvel, acrescidos de multa contratual (cláusula 2ª, 

parágrafo segundo), além de juros e correção monetária desde o 

vencimento de cada parcela do aluguel.Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do 

atual Código de Processo Civil.Nos termos do art. 86, parágrafo único, do 

CPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º, CPC).Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115889 Nr: 7009-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Decreto-Lei 911/69, 

tendo a liminar sido deferida às fls. 33/34 dos autos. Ocorre, entretanto, 

que a parte autora não efetuou o depósito das diligências do Sr. Oficial de 

Justiça, e tampouco se manifestou.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 42/43) quanto pessoalmente 

(fls. 45/46 – carta AR), a parte autora permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi pessoalmente intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Providencie a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126383 Nr: 3244-09.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sem delongas DEFIRO o pleito de fls. 99, certifique-se a Sra. Gestora 

expedindo o necessário.

 No mais, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de abandono.

Oportunamente, se for o caso, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136405 Nr: 8693-45.2015.811.0040

 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: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente, consigno, mais uma vez, que não se aplica a presente 

execução por quantia certa as disposições previstas na Parte Especial, 

Livro I, Título II, do CPC, devendo, portanto, ser considerado o cálculo sem 

o acréscimo da multa e honorários advocatícios previstos n artigo 523 da 

referida lei.

Posto isto, e considerando que o executado foi devidamente citado e não 

pagou a débito executado, DEFIRO o pedido de arresto de tantos bens 

quanto bastem para satisfazer o débito, a ser cumprido nos imóveis das 

matrículas nº 1170, 239 e 240 do CRI de Guaratã do Norte/MT, mediante o 

oferecimento de caução, devendo o oficial de justiça observar a cotação 

do dia da soja em grãos.

INTIME-SE a parte exequente a prestar caução real ou fidejussória idônea, 

sob pena de revogação da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

a caução ofertada ser homologada por este juízo.

 DETERMINO que os grãos arrestados fiquem depositados em armazém 

que a parte exequente indicar, devendo esta providenciar a remoção e o 

armazenamento dos grãos, ficando as despesas da remoção a 

armazenamento do produto a cargo da parte requerente até decisão final 

nesses autos.

NOMEIO a parte requerente fiel depositária dos grãos, ficando esta 

advertida que esta expressamente vedada a comercialização dos grãos 

sem ordem judicial.

Após o cumprimento do arresto, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora e respectiva avaliação, intimando-se a parte executada 

na mesma oportunidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144782 Nr: 1284-81.2016.811.0040

 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: VALDECIR MENDES FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 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 

14:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTELMO MORAIS PALMEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001730-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA BERNARDO (REQUERENTE)

WILLIAN PEREIRA BERNARDO (REQUERENTE)

LILIAN APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO PARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL OAB - 071.568.196-66 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001730-33.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LUZIA PEREIRA BERNARDO, WILLIAN PEREIRA 

BERNARDO, LILIAN APARECIDA BERNARDO REQUERIDO: ESTADO DO 

PARA PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL Vistos etc. 

Trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais 

manejada por LUZIA PEREIRA BERNARDO, WILLIAN PEREIRA BERNARDO 

e LILIAN APARECIDA BERNARDO em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sob 

a alegação de que seriam mãe e irmãos de Welton Pereira Bernardo, o 

qual teria sido assassinado dentro de um presídio no Estado do Pará, 

motivo pelo qual manejaram a presente ação, pugnando pela condenação 

do réu em danos morais decorrentes do óbito de seu familiar, no valor de 

R$ 50.000,00 para cada um dos autores, bem como danos materiais no 

montante de R$ 3.010,00 (valor gasto com o funeral). A inicial veio 

escoltada pelos documentos de Num. 5909885 e seguintes. O Estado do 

Pará contestou em Num. 9516893, arguindo, preliminarmente, a 

incompetência do Juízo desta Comarca para julgamento e processamento 

da ação pela inconstitucionalidade do artigo 52, parágrafo único, do NCPC; 

impugnação à AJG; ilegitimidade passiva; ilegitimidade ativa e, no mérito, a 

inexistência de responsabilidade civil do estado por culpa exclusiva da 

vítima, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, peça processual 

que veio escoltada pelos documentos de Num. 9516954 e seguintes. 

Impugnação em Num. 9798009, rechaçando todas as teses defensivas. 

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir (Num. 

9826974), o autor pugnou pelo julgamento do processo no estado em que 

se encontra (Num. 11592656). Já o requerido pugnou pela prolação de 

despacho saneador (Num. 11395880). É o sucinto relato. Decido. Pois 

bem, com relação à preliminar de declaração de inconstitucionalidade do 

artigo 52, parágrafo único, do NCPC e, via de consequência, de 

incompetência deste Juízo para processamento e julgamento deste feito, 

após análise pormenorizada das razões apresentadas, verifica-se que 

não é o caso de declaração completa de inconstitucionalidade do 

dispositivo legal citado, mas, sim, de interpretação conforme a 

Constituição. Isso porque, o CPC/73 já previa regras de competência 

diferenciada para aqueles que necessitassem demandar em face da 

UNIÃO, possibilitando a propositura da ação no domicílio do autor, visando 

a garantia da isonomia material entre as partes, pois a União tem maior 
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capacidade de acesso, dentro de sua circunscrição territorial, possuindo 

polos em todas as capitais das unidades da federação, bem como em 

cidades polos. Portanto, o deslocamento do ente federal, dentro do 

território nacional, seria mais facilitado, ante a existência de representação 

nas capitais e cidades polos, do que para aqueles que necessitassem 

demandar contra a UNIÃO se a competência, para tanto, fosse 

estabelecida na Capital Federal, ou mesmo na capital do ente federado, o 

que obrigaria, por vezes, o jurisdicionado a se deslocar milhares de 

quilômetros. Conclui-se, destarte, que o estabelecimento de competência 

diferenciada em face de ente público não contém inconstitucionalidade por 

si só, sobretudo se baseada em princípio constitucional - isonomia 

material. Já o NCPC/2015, ampliando tal circunstância, estendeu o mesmo 

ônus aos Estados (art. 52, § único), valendo, portanto, a mesma diretriz 

vigente à União, desde que a leitura do dispositivo se restrinja à 

circunscrição territorial do Estado demandado, pois é dentro deste 

espaço/limite territorial que o Estado possui amplo acesso e capacidade 

superior à parte ex adversa para exercício de sua defesa (tal como a 

União, dentro do território nacional), mesmo porque não reconhecer tal 

limitação transbordaria a isonomia material pretendida pela norma, gerando 

ônus excessivo, mesmo ao ente público, pelo deslocamento interestadual. 

Nestes termos, a ampliação da competência diferenciada para os Estados 

membros, estabelecida no NCPC/2015 (art. 52, § único), é constitucional, 

porém, sua leitura deve ser limitada à sua circunscrição territorial do 

Estado demandado, garantindo, com isso, simetria entre os entes 

federados e a própria União. Por fim, registre-se que a questão é objeto da 

ADIN 5.492/DF, junto ao STF, a qual, apesar de ainda não decidida, já foi 

objeto de manifestação da Procuradoria Geral da República, nos termos 

aqui expostos, a saber: “(...)A redação do art. 52, parágrafo único, 

permite interpretação no sentido de que estados e Distrito Federal podem 

ser demandados em outro ente federado. Essas interpretações não se 

coadunam com a Constituição da República. Os dispositivos foram 

inspirados no art. 109,§§ 1 o e 2o , da Constituição da República, que 

versam sobre a competência da Justiça Federal: Art. 109. […] § 1o As 

causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária 

onde tiver domicílio a outra parte. § 2o As causas intentadas contra a 

União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o 

autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à 

demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. Por 

outro lado, a Justiça Estadual é objeto de disciplina nos arts. 125 e 126 da 

Constituição da República. O art. 125, caput, atribui aos Estados 

competência para organização de sua justiça, de acordo com os princípios 

estabelecidos na ordem constitucional, e o § 1 o determina que ‘a 

competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo 

a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça’. O fato 

de o Judiciário ser uno e nacional não afasta a distribuição de 

competência estabelecida na Constituição da República. Nas palavras de 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, a tese adotada pela ordem constitucional é da 

jurisdição nacional e descentralização judiciária.2 Consoante o art. 92, o 

Judiciário é composto de diferentes órgãos,3 os quais possuem 

competências específicas delimitadas na Constituição da República e, no 

caso da Justiça Estadual, residualmente nas Constituições Estaduais. Ao 

analisarem as normas constitucionais a respeito do Judiciá- rio, CINTRA, 

GRINOVER E DINAMARCO observam o seguinte: Depois, fala a 

Constituição das diversas Justiças, através das quais se exercerá a 

função jurisdicional. A jurisdição é uma só, ela não é nem federal nem 

estadual: como expressão do poder estatal, que é uno, ela é 

eminentemente nacional e não comporta divisões. No entanto, para a 

divisão racional do trabalho é conveniente que se instituam organismos 

distintos, outorgando-se a cada um deles um setor da grande ‘massa de 

causas’ que precisam ser processadas no país. Atende-se, para essa 

distribuição de competência, a critérios de diversas ordens: às vezes, é a 

natureza da relação jurídica material controvertida que irá determinar a 

atribuição de dados processos a dada Justiça; outras, é a qualidade das 

pessoas figurantes como partes; mas é invariavelmente o interesse 

público que inspira tudo isso (o Estado faz a divisão das Justiças, com 

vistas à melhor atuação da função jurisdicional).4 Nesse contexto, de 

acordo com a divisão implementada pela União, a Justiça Federal exerce 

jurisdição sobre todo território brasileiro, para as causas enumeradas no 

art. 109. Por outro lado, a atuação das justiças estaduais limita-se ao 

território do respectivo estado, conforme interpretação sistemática dos 

arts. 18,5 25, § 1 o , 6 e 125 da Constituição da República. Destaca-se 

que, ao dispor sobre a justiça itinerante, no art. 125, § 7º, o texto 

constitucional é expresso ao determinar sua instalação ‘nos limites 

territoriais da respectiva jurisdição’. Nesse contexto, o art. 16 da Lei 35, de 

14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) estabelece 

que os Tribunais de Justiça dos Estados exercem jurisdição no território 

estadual.7 Definição de competência de jurisdição constitui matéria 

reservada à Constituição da República, não estando o legislador ordinário 

autorizado a subverter o delineamento constitucional da jurisdição, 

pautado no pacto federativo. Existe, portanto, limite territorial a ser 

considerado na interpretação dos dispositivos da Lei 13.105/2015. Isso 

porque aplicação das normas sem observância do limite territorial importa 

ofensa ao pacto federativo, pois permitirá que um ente federado seja 

submetido à jurisdição de outro ente, gerando desestabilização do pacto 

federativo, em total descompasso com o art. 18 da Constituição da 

República, que confere autonomia a União, estados, Distrito Federal e 

municípios. Os dispositivos permitirão que o juiz de um estado dê a última 

palavra sobre legislação de outro estado, exerça controle difuso de 

constitucionalidade de normas de outro ente federativo e avalie a 

compatibilidade de norma de outro estado com a respectiva constituição. 

Por essas razões, deve ser conferida interpretação conforme aos arts. 

46, § 2º, e 52, parágrafo único, a fim de que a competência seja definida 

nos limites territoriais do respectivo Estado ou do Distrito Federal (grifo 

nosso)”. Posto isso, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para 

processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua 

REMESSA AO ESTADO DO PARÁ, devendo a parte autora indicar, no 

prazo de cinco dias, se deseja que os autos sejam processados na capital 

do Estado (Belém) ou no foro do local de ocorrência do fato que originou a 

demanda (Santa Izabel). Preclusas as vias recursais, remetam-se os 

autos ao Estado do Pará (Comarca a ser indicada pela parte autora), 

mediante as baixas e homenagens de estilo. Não indicada a comarca no 

prazo legal, remetam-se os autos à Capital do Estado do Pará. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000329-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL PRESSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000329-62.2018.8.11.0040 

AUTOR: LUIZ MIGUEL PRESSI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. LUIZ MIGUEL PRESSI ajuizou a presente ação anulatória c/c pedido 

declaratório de inexigibilidade, com pedido de tutela de urgência, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, controvertendo o protesto apontado pelo 

requerido, sob o argumento de que o crédito tributário, que deu azo ao 

protesto e negativação do nome do autor, seria oriundo de multa ambiental 

aplicada pela FEMA (Auto de Infração 44783), por desmate sem 

aprovação prévia do órgão ambiental. Porém, aduz que detinha a devida 

autorização de desmate emitida pelo IBAMA, circunstância que foi 

desconsiderada no procedimento administrativo em razão da 

intempestividade da defesa apresentada. Por tais motivos, manejou a 

presente ação pugnando, liminarmente, pela baixa do protesto efetivado 

pelo réu, bem como exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito e, no mérito, a confirmação da liminar deferida e a anulação do 

auto de infração correlato. Carreou a inicial vários documentos (Num. 

11530577 e seguintes). É o relatório. Decido. Analisando sumariamente os 

argumentos e a documentação apresentada, constato que, nesta fase de 

cognição sumária, emprestam verossimilhança às alegações da autora, na 

exata medida em que o autor carreou aos autos autorização para 

desmatamento emitida pelo IBAMA, da área indicada no auto de infração 

nº 44783 (Num. 11530701). Tal circunstância, aliada ao teor do laudo 

pericial realizado pelo Departamento de Criminalística da Secretaria de 

Segurança Pública de Mato Grosso, no inquérito policial instaurado para 

apuração de suposto crime ambiental praticado pelo autor relativo ao auto 

de infração nº 44783, o qual concluiu que o desmatamento ocorrido na 

área indicada no auto de infração citado se deu mediante autorização do 

IBAMA (Num. 11530781, p. 3-8), demonstram a presença do fumus boni 

iuris. Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de 

protesto e, consequentemente, inclusão do nome da requerente junto aos 

órgãos de restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o 
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deferimento da medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo nem razoável que o autor tenha seu nome maculado 

antecipadamente, circunstância que prejudicaria o regular 

desenvolvimento de suas atividades agrícolas. Todavia, nos termos do 

artigo 300, §1º, do NCPC, é necessária a prestação de caução pelo autor. 

Posto isso, nos termos do artigo 300, do NCPC, DEFIRO O PEDIDO 

ANTECIPATÓRIO, determinando a sustação ou baixa do protesto e das 

restrições inseridas nos órgãos de proteção ao crédito com base nos 

fatos narrados na inicial, condicionando, contudo, à prestação de 

CAUÇÃO REAL de imóvel. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 

dias da intimação da presente decisão. Portanto, ANTES da expedição do 

respectivo mandado, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, prestar CAUÇÃO REAL de bem imóvel. Prestada caução (tomada por 

termo e registrada na matrícula) oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos 

de restrição ao crédito correspondente, acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Considerando 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, determinando a citação da 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: 1001917-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER BERNADETE PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/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: 1001917-75.2016.8.11.0040 

AUTOR: ROSICLER BERNADETE PIRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por ROSICLER BERNADETE PIRES contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em 

sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, 

no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Determinada a intimação da parte autora para juntar 

requerimento administrativo após a cessação do benefício, a mesma 

juntou documento comprovando a concessão administrativa do 

auxílio-doença (Num. 3288229). Proferida decisão no Num. 3321866, foi 

indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a falta de interesse 

processual, eis que o benefício se encontra ativo (Num. 3701050), tendo a 

mesma impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 4329228 ). A 

preliminar suscitada pelo requerido foi afastada no Num. 4437499, 

momento em que foi determinada a realização de perícia. O laudo restou 

juntado no Num. 10739722, 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 ROSICLER BERNADETE PIRES 

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, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 1984598. 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 acostado aos autos (Num. 10739722), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e definitiva ao 

trabalho, não sendo indicada reabilitação profissional. Assim, 

considerando que a autora é hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais, 

que conta com mais de 64 anos de idade e, ainda, o grau de instrução da 

mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para concessão do 

beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais 

que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a 

pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a citação, eis que a parte autora se encontra recebendo 

benefício de auxílio-doença administrativamente até a presente data, 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: 1005849-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE (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 DESPACHO Numero do Processo: 1005849-37.2017.8.11.0040 

AUTOR: CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 
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É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 26/01/17 (Num. 11161031) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, a 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. 

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. No 

mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 10h00min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Diante 

da informação constante nos autos de que o benefício concedido em 

tutela antecipada não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe 

de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a 

espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais 

do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, 

assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003327-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIMA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003327-37.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOSE LIMA CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Cumpra-se a decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005038-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA MARTINI COMEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (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: 1005038-77.2017.8.11.0040 

AUTOR: ARMINDA MARTINI COMEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 19/06/17 (Num. 11142634) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 28/09/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a 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. 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. No mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 

08h50min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 
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independentemente de intimação. Diante da informação constante nos 

autos de que o benefício concedido em tutela antecipada não foi 

implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, 

no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, 

EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004788-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DARCI VARGAS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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: 1004788-44.2017.8.11.0040 

AUTOR: LUIZ DARCI VARGAS MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 09/08/17 (Num. 9882168) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 15/09/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, a 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. 

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. No 

mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 09h50min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Diante 

da informação constante nos autos de que o benefício concedido em 

tutela antecipada não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe 

de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a 

espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais 

do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, 

assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004967-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO VIANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (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: 1004967-75.2017.8.11.0040 

AUTOR: SINVALDO VIANA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 15/03/17 (Num. 10028974) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 26/09/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, a 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 
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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. 

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. No 

mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 09h30min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Diante 

da informação constante nos autos de que o benefício concedido em 

tutela antecipada não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe 

de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a 

espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais 

do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, 

assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86457 Nr: 5899-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 111177 Nr: 3260-94.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY ANTONIO GHELEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 3466 Nr: 224-11.1995.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:PROCURADORA

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

FINAIS NO VALOR DE R$ 117,88 SOB PENA DE PROTESTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85611 Nr: 4966-20.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.N.PESCO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, para querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86511 Nr: 5956-11.2011.811.0040

 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: BARAZETTI E MICHELS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 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.: 183813 Nr: 11451-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR SIGNORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 15848 Nr: 3018-58.2002.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONSFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, 

VICENTE FERNANDES, MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 

11291, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, 

devendo se manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte
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 Cod. Proc.: 27148 Nr: 1601-65.2005.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS MAXIMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida que foi 

designado leilão judicial nos presentes autos dia 10/04/2018 para a 1ª 

Praça e dia 24/04/2018 para a 2ª Praça a ser realizado na Comarca de 

Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 5907-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIFLORA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, para querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 115725 Nr: 6883-69.2014.811.0040

 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: MARA CRISTINA ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120835 Nr: 9816-15.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 500,00, BEM 

COMO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS NO VALOR DE R$ 1.135,36 SOB 

PENA DE PROTESTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 148253 Nr: 3167-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o perito judicial para manifestar quanto à impugnação ao laudo 

pericial apresentada pelo executado.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 09/05/2018, às 

15 horas, a ser realizada por este Juízo.

Intimem-se as partes, bem como o perito judicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 148255 Nr: 3169-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOARES DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o perito judicial para manifestar quanto à impugnação ao laudo 

pericial apresentada pelo executado.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 09/05/2018, às 

15 horas e 20 minutos, a ser realizada por este Juízo.

Intimem-se as partes, bem como o perito judicial.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESAR GEHLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOLAR JOAO PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1001955-53.2017.8.11.0040 (J) Considerando que não houve confirmação 

de citação e intimação da parte reclamada para o ato realizado, intime-se a 

parte reclamante para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca do 

mandado devolvido de Id. 9187843, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO GUIMARAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (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: 

1000843-49.2017.8.11.0040 (J) REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

GUIMARAES SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A Trata-se de reclamação 

proposta por ANTONIO FRANCISCO GUIMARAES SILVA em face de 

CLARO S/A. Relatando que teve seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes indevidamente pela reclamada, alegando que o débito em 

questão já havia sido adimplido. Postulou pela declaração de inexistência 

dos débitos, pela exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

inadimplentes e pelos danos morais suportados. Em contestação a 

reclamada alegou preliminarmente incompetência do juízo, pela 

necessidade de perícia, ainda, relatou inépcia na inicial, haja vista 

ausência de documentos válidos para propositura da ação. No mérito 
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alegou regular exercício do direito, uma vez que o reclamante possui 

relação jurídica com a mesma, utilizando dos serviços prestados pela 

reclamada e não adimplindo com as faturas referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2015. Assim, não haveria ato ilícito que gerasse 

o dever de indenizar. Impugnada a contestação (Id. 8118027). Inexitosa a 

conciliação (Id. 8681912). No mais relatório dispensado, nos termos do art. 

38, caput, da Lei n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Inicialmente estou em rejeitar a arguição de 

incompetência do juízo, em razão da necessidade de prova pericial, haja 

vista que a assinatura constante no contrato de prestação de serviços (Id. 

8081793) é idêntica às assinaturas dos documentos acostados junto a 

exordial. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. Ainda, afasto a inépcia da inicial arguida, pois a inépcia da 

inicial ocorre nas hipóteses contempladas pelo art. 330, § 1º, do NCPC, 

nenhuma delas suscitadas pela reclamada. De pronto passo a análise de 

mérito. Assim, analisando os argumentos das partes e as provas 

produzidas, tenho que o pedido não merece prosperar. A questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular 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. (...) A controvérsia reside na existência dos 

débitos impugnados pelo reclamante e na legalidade da inscrição em 

cadastro de inadimplentes. Ainda que haja incidência do Código de Defesa 

do Consumidor ao caso vertente, certo é que a reclamada demonstrou nos 

autos a regular contratação de seus serviços, bem como a prestação 

regular dos mesmos, legitimando assim a negativação do nome da 

reclamante. Considerando que a distribuição do ônus da prova segundo o 

art. 373, I, do NCPC é da parte autora, tem-se que o reclamante não 

comprovou falha na prestação de serviço, em que sustentou serem 

ilegítimos os débitos e não comprovou tal alegação, bastando apenas que 

se juntasse os comprovantes de pagamento dos débitos. Assim não 

comprovado pelo reclamante serem indevidas as cobranças impugnadas, 

tem-se por devidas as mesmas, não havendo que se falar em indenização 

por danos morais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001214-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EILANE DA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001214-13.2017.8.11.0040 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, 21 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003888-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003888-61.2017.8.11.0040 (J) REQUERENTE: CICERO RODRIGUES 

SALVADOR REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

CICERO RODRIGUES SALVADOR, que o consumo de água em sua 

residência, abastecida pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA, tinha 

média de consumo em torno de R$120,00 (cento e vinte reais). Porém, 

discordando dos valores das faturas que recebia, procurou a reclamada 

para que pudessem realizar a leitura correta, sugerindo à reclamada a 

troca de lugar do medidor, para que pudesse facilitar as leituras, o que foi 

acatado pela reclamada em novembro/2016. Após essa troca, chegou 

uma multa por irregularidade, no valor de R$ 1.099,07 (hum mil e noventa e 

nove reais e sete centavos), diante disso procurou o PROCON, na 

tentativa de solucionar seus problemas, ressaltando que durante esse 

período teve suspensão no fornecimento de água por 02(duas) vezes. Por 

tais fatos postula pela declaração de inexistência dos débitos referente à 

multa alegada. Concedida medida liminar (Id. 9446502). Embora 

citada/intimada, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação 

(Id. 10624459), diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante, salvo se 

o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito em parte. Isso porque a questão 

central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada, de modo que 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. (...) Pois bem, o reclamante sustenta que 

houve cobrança excessiva do consumo de água em imóvel de sua 

propriedade, e que ao procurar a reclamada para solucionar a lide, a 

mesma trocou de localização o medidor de sua residência, tirando de seu 

quintal e instalando-o na calçada, e que após essa troca recebeu uma 

fatura, referente à multa por irregularidade, o que gerou suspensão no 

fornecimento de água em sua residência. Com efeito, diante da relação de 

consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da 

prova, fundamentado o pedido na alegação de cobrança indevida, por 

certo que incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a 

regularidade da cobrança e a constatação de irregularidade ensejadora de 

tal multa. É justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, 

certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o 

fundamento da irregularidade alegada. Logo, é forçoso reconhecer que 

não existiu irregularidade na residência do reclamante, que pudesse gerar 

multa, uma vez que a reclamada, tendo a oportunidade de comprovar tal 

irregularidade, deixou de fazer. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para o efeito de declarar inexistente o débito impugnado. Convolo 

em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 
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NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004097-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1004097-30.2017.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11753354, no prazo de 05 dias, informando os dados para 

transferência.Sorriso/MT, 21 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006373-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (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 10:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ZANELLA (REQUERENTE)

MARLI OLINKEVICZ ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (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 11:00 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: 1006384-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY MIRANDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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 11:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006387-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 11:20 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: 1006388-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY APARECIDA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 11:30 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: 1006394-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 13:20 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: 1000419-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TREMEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000419-70.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 13 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 17H30MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO 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 13:30 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: 1006396-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006400-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 13:50 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: 1005966-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005966-28.2017.8.11.0040 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 ABRIL 

DE 2018 ÀS 13:50HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOY CAMPOS ALCOFORADO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000539-16.2018.8.11.0040 REQUERENTE:  ELOY CAMPOS 

ALCOFORADO FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1000540-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000540-98.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ZELINA MARIA DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1006401-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ALVES DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001997-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001997-05.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO Ante o certificado no ID 

11145783, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010809-19.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010809-19.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI 

EXECUTADO: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Ante o 

peticionado no ID 11018370, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010314-77.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010314-77.2011.8.11.0040 EXEQUENTE: SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA EXECUTADO: REINALDO RODRIGUES LIMA Ante o 

peticionado no ID 8125870, intime-se o executado para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SOUSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000542-68.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MAICON SOUSA MACHADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1006406-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 14:30 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: 1006407-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BATISTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000546-08.2018.8.11.0040 REQUERENTE: HERNANDES HENRIQUE DIAS 

DE OLIVEIRA 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: 1006415-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 15:00 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: 1000547-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CLARO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000547-90.2018.8.11.0040 REQUERENTE: IVAN CLARO DA SILVA 

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).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006417-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE ARAUJO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 15:10 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: 1000549-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO DE SOUZA (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: 

1000549-60.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

CARNEIRO DE SOUZA 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: 1000566-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE BARBOSA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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: 

1000566-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSIENE BARBOSA ALMEIDA 

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: 1000570-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO NETO (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: 

1000570-36.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO MAXIMO NETO 

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: 1006419-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVAL BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 15:20 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: 1000572-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILENE SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000572-06.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELCILENE SANTOS PACHECO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAUXEN TIRLONI - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1001562-31.2017.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência (Id. 11850339). Sorriso/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MEDINA DORNAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000663-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: NATALINA MEDINA DORNAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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) 
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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: 1000667-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000667-36.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANO ALVES MORAES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004991-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAURILIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ALVES 10372614450 (REQUERIDO)

DAIANE FERREIRA DOS REIS ASSENCAO 13451525747 (REQUERIDO)

 

Processo: 1004991-06.2017.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência (Id. 11850182).Sorriso/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006420-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 15:30 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: 1006421-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006424-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI APARECIDA DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 16:00 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: 1006425-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DE SOUSA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 16:10 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: 1000672-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES GARDENIA SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000672-58.2018.8.11.0040 REQUERENTE: TAMIRES GARDENIA SILVA DE 

AGUIAR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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: 1000669-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000669-06.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE ANTONIO OLIVEIRA 

SALES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 
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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: 1000677-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCHESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000677-80.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGO MARCHESINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1006426-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 16:20 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: 1000679-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIESSICA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000679-50.2018.8.11.0040 REQUERENTE: DIESSICA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1000686-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RIBEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000686-42.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELAINE RIBEIRO FERNANDES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1006428-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 16:30 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: 1000684-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000684-72.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1006454-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA PEREIRA HENICKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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 16:50 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: 1000681-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000681-20.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1000689-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000689-94.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CLEIDE DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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: 1000469-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000469-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LEONARDO CESAR MORESCO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 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: 1006456-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 17:00 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: 1006458-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JOSE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 17:10 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: 1006460-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 17:20 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: 1000537-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DINIZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000537-46.2018.8.11.0040 REQUERENTE: THAMIRES DINIZ NEVES 

REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. 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: 1000544-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000544-38.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIMARA DOS SANTOS 

DIAS REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

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
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Processo Número: 1006461-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 17:30 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: 1006463-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de ABRIL de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MILLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005910-92.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 23 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 14H50MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003179-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIZ PASIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DA SILVA 50252550153 (REQUERIDO)

MARCIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTES VENCER PARA CONTAR LDA (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 17:50 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: 1006464-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELISSA SZUR BETANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

 

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 18:00 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: 1006465-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (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 18:10 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: 1006466-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 18:20 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: 1000285-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000285-43.2018.8.11.0040 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 16:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - 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 18:30 horas, nesta Comarca, ficando a 
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parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004987-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME, CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes 

(Id. 11668629) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o 

título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Indefiro o pedido de consulta aos órgãos 

conveniados (Id. 11699288), para a pesquisa do atual endereço da 

primeira reclamada, isso porque é curial que se trata de providência a 

cargo da parte interessada (art. 14, I, da Lei n. 9.099/95), não tendo sido 

demonstrado nos autos que a parte exequente tenha esgotado todos os 

meios possíveis para localização do executado, a fim de se desincumbir 

de tal ônus. IV - Publique-se. Registre-se. .

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010471-11.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ORGANISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS KOCHEM LTDA - ME (REQUERIDO)

RAKUTEN BRASIL INTERNET SERVICE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL MICHELON HERZOG OAB - PR72422 (ADVOGADO)

TIAGO LINEU BARROS GUMIERI RIBEIRO OAB - SP0298568A 

(ADVOGADO)

RICARDO PINTO DA ROCHA NETO OAB - SP121003 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010471-11.2015.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGO ORGANISTA 

REQUERIDO: RAKUTEN BRASIL INTERNET SERVICE LTDA, IRMAOS 

KOCHEM LTDA - ME Intime-se a parte reclamante acerca do noticiado 

cumprimento da obrigação (ID 4519798). Após, renove-se a conclusão.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006466-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 (Id. 11132049), intimando-a de que foi designado o dia 25 DE 

ABRIL DE 2018 ÀS 18H20MIN para realização da audiência de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010089-18.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP EXECUTADO: ELIANA ROSA DA 

SILVA 85442682934 O juízo já realizou as diligências razoáveis para 

pesquisa do endereço da parte reclamada, nos limites da decisão 

proferida no Id. 977785. Não há possibilidade de diligências com a 

profundidade pretendida pela reclamante, primeiramente porque a 

destinatária não possui convênio com o Poder Judiciário para diligências 

eletrônicas, sendo certo que a expedição de ofícios físicos é causa de 

delonga processual. Muitos processos acabam na conhecida “meta 2” do 

CNJ exatamente em razão de infindáveis diligências que não caberiam, 

propriamente, ao juízo. E o art. 6º do NCPC torna expresso que a duração 

razoável do processo não prescinde da cooperação das partes. Afora 

isso, a realização de diligências com tamanha amplitude fatalmente 

prejudicará a equânime distribuição da força de trabalho aos demais 

processos em tramitação. Cabe destacar que as diligências nos limites em 

que empreendidas neste feito estão sendo realizadas nos processos de 

execução, em prazo razoável, exatamente porque deferidas dentro da 

razoabilidade. Ampliar o âmbito de pesquisa representará, fatalmente, 

prejuízo à celeridade em outros feitos, pois infelizmente os recursos são 

limitados e não há milagre nessa seara. Isso posto, indefiro o pedido de 

novas buscas de endereço (Id. 9272951). Intime-se a parte reclamante, 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento 

do feito, indicando endereço válido da parte reclamada, sob pena de 

extinção (art. 485, III, do NCPC). Apresentado novo endereço, designe a 

Secretaria audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE. Na sequência, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante. Decorrido o prazo 

acima, sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DINIZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000537-46.2018.8.11.0040 REQUERENTE: THAMIRES DINIZ NEVES 

REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. 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).
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MILLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005910-92.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNA ANGELICA 

APARECIDA SIQUEIRA MILLANI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No 

que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BRAGA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRISO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000565-14.2018.8.11.0040 REQUERENTE: TAIS BRAGA CHAVES 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE 

SORRISO I – No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II – Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar 

a imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão do débito objeto 

da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito discutido nestes autos. Por fim, a 

reclamada deve se abster de proceder um novo registro dos débitos 

impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em cadastros de 

restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sorriso, 

para suspensão do protesto. IV - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a legitimidade do protesto, DEFIRO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. V - 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: 1000573-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS SOUSA (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000573-88.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000580-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE DULCE REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000580-80.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ROSELENE DULCE REIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte requerente como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, este já 

considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro lado, 

tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte 

reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito impugnado, 

estando consequentemente vedada a interrupção no fornecimento do 

serviço tal como o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

até final julgamento do processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo 

em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006716-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006716-30.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AYMORE I – Em atenção ao noticiado no Id. 

11700239, no que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II – Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar 

a imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão do débito objeto 

da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito discutido nestes autos. Por fim, a 

reclamada deve se abster de proceder um novo registro dos débitos 

impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em cadastros de 

restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Oficie-se ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, para 

suspensão do protesto. IV - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a legitimidade do protesto, DEFIRO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. V - 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: 1000618-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000618-92.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANA CLARA GATTO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da 

Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DO CARMO ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000653-52.2018.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO DO CARMO ROSA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

requerente como provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, 

este já considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro 

lado, tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito 

impugnado, estando consequentemente vedada a interrupção no 

fornecimento do serviço tal como o registro do débito em cadastros de 

restrição ao crédito, até final julgamento do processo, sob pena de multa 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento 

(NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000693-34.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ROSILENE MACHADO 

ANTUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

requerente como provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, 

este já considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro 

lado, tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito 

impugnado, estando consequentemente vedada a interrupção no 

fornecimento do serviço tal como o registro do débito em cadastros de 

restrição ao crédito, até final julgamento do processo, sob pena de multa 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento 

(NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000719-32.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CARLA ANDREA CALEGARO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta 

em alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE POLITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000721-02.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JANETE POLITA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem 

de caráter essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte 

demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a 

imediata suspensão da cobrança do débito impugnado, estando 

consequentemente vedada a interrupção no fornecimento do serviço tal 

como o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, até final 

julgamento do processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo 

em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000757-44.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RICARDO GERHARDT 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte requerente como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, este já 

considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro lado, 

tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte 

reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito impugnado, 

estando consequentemente vedada a interrupção no fornecimento do 

serviço tal como o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

até final julgamento do processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo 

em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SR COLCHOES COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000695-04.2018.8.11.0040 REQUERENTE: SOCORRO RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: SR COLCHOES COMERCIO EIRELI - ME I - No que tange à 

tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 
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dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETI LUTEREK MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000762-37.2016.8.11.0040 REQUERENTE: IVANETI LUTEREK MARTINS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I - Retifiquem-se o 

registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005851-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005851-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MONIQUE CORDEIRO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - 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: 1000718-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MONTRAZIO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000718-47.2018.8.11.0040 REQUERENTE: VANIA MONTRAZIO MARCON 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 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 diferenças nos 

subsídios poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Município de Sorriso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais. Decorre que tal ato somente tem 

ocupado desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da 

parte reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese 

(NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso 

Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, 

que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 

da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) 

indefiro a medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação designada 

neste feito; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006088-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATILENE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RESIDENCIAL ESTRELA DO SUL SPE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006088-41.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TATILENE EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: RESIDENCIAL ESTRELA DO SUL SPE LTDA., AXXION 

IMOVEIS LTDA - ME I - No que tange à tutela de urgência pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito em relação 

jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 
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provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão das inscrições impugnadas, até o julgamento final da 

ação, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia 

de registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza dos débitos impugnados, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FIDENCIO (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000720-17.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO FIDENCIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006485-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ELIAS FENSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006485-03.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRE ELIAS FENSKE 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a verossimilhança 

apontada, bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades 

dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BIZERRA MANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006523-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PATRICIA BIZERRA MANO DA 

SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

Anoto, ainda, tendo em vista os documentos acostados aos autos, que a 

parte reclamante já tentou a solução administrativa junto ao PROCON, sem 

êxito, o que traz verossimilhança às suas alegações. A par disso, se 

procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, 

sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que 

a parte reclamada providencie a imediata exclusão do nome da reclamante 

do cadastro de inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. 

Determino, ainda, que a parte reclamada se abstenha de proceder novo 

registro do débito impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, com multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

indevido registro do nome do reclamante em cadastros de restrição ao 

crédito. III - Tendo em vista a condição de hipossuficiência do reclamante, 

bem como a facilidade de a parte reclamada comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006282-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE SOARES PADILHA (REQUERENTE)

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: 

1006282-41.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JESSE SOARES PADILHA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte reclamante, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 
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efeito de determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome do 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a 

parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006194-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006194-03.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LAURIANO GANDOLFI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica no endereço da parte reclamante. Por outro lado, tem-se 

que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais 

ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no 

art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, as 

cobranças impugnadas pela parte reclamante, até o julgamento final da 

ação, estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante. No mesmo prazo deverá a reclamada providenciar também, a 

suspensão das inscrições impugnadas, até o julgamento final da ação. 

Fixo multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento da decisão (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEDY WENDELL PUVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005593-94.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TEDY WENDELL PUVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte requerente como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, este já 

considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro lado, 

tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte 

reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito impugnado, 

estando consequentemente vedada a interrupção no fornecimento do 

serviço tal como o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

até final julgamento do processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo 

em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005578-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADIVALDO MARIANO DE LIMA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO I - No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Em arremate, a 

medida se apresenta plenamente reversível, considerando que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança 

impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão do débito impugnado nestes 

autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de efetuar novos 

registros nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da reclamante, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005637-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IRINEU GALDIMIR TRINDADE 

STOCK REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, JOÃO ALVES BARROS 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. Demais disso, os documentos que instruem a inicial não são 

capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. II – Tendo em vista a 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: 1000723-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE FATIMA SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000723-69.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELIANA DE FATIMA SIQUIERI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica no endereço da parte reclamante. Por outro lado, tem-se 

que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais 

ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no 

art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a 

cobrança impugnada pela parte reclamante, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante ou o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento da decisão. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a 

audiência designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010718-89.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA AGOSTINI BURTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010718-89.2015.8.11.0040 REQUERENTE: GABRIELA AGOSTINI BURTET 

REQUERIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA I - Retifiquem-se o 

registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. VI - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no ID 11556400.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010186-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALBERTINA DE SOUZA FONTINELLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010186-81.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: MARIA ALBERTINA DE 

SOUZA FONTINELLES I - Tendo em vista o certificado no ID 10346452 e 

considerando que este feito tramita há mais de 01 (um) ano sem notícias 

de bens penhoráveis, já não há assim razão para o prosseguimento de 

sua tramitação, pois a não-satisfação do direito da parte decorre de 

causas estranhas à atuação do Poder Judiciário. II - Isso posto, JULGO 

EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. III - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. IV - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006351-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006351-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GEIDIVAN LIMA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada, a parte reclamante quedou-se 

inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado (certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante 

do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 
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mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem custas. IV - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002879-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE GASPAR KLAIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT0019307A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002879-98.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JOICE GASPAR KLAIN 

REQUERIDO: FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO Narra a 

parte autora, JOICE GASPAR KLAIN que em meados de janeiro de 2015 

solicitou prestação de serviços junto à reclamada, referente à matrícula no 

curso de estética e cosmética, havendo pago o valor de R$665,00 

referente à matrícula. Afirma que contava com o benefício do FIES para 

realizar o curso, contudo, após exaustivas tentativas, não conseguiu 

vincular o benefício à sua matrícula, em razão das vagas do FIES terem 

sido reduzidas. Após ter cursado 2 meses, solicitou o bloqueio do período 

letivo, sendo que a reclamada alegou que deveria ser pago integralmente o 

período letivo correspondente ao primeiro semestre e à vista. Discordando 

do alegado, solicitou o cancelamento da cobrança indevida, o que não fora 

efetivado pela reclamada. Afirma que houve negativação do seu nome 

pelo valor de R$3.500,00, valor este não condizente com o serviço 

prestado, visto que a autora cursou apenas 2 meses. Requer: a) a 

declaração de inexistência do débito; b) a emissão dos boletos referentes 

ao meses de fevereiro e março de 2015; b) condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00. A requerida contesta 

alegando que a requerente não solicitou o cancelamento da matrícula. 

Afirma que a autora teve acesso ao contrato de prestação de serviços e 

tinha plena ciência de como proceder em caso de desistência, 

trancamento ou cancelamento da matrícula. Refere que a autora participou 

de 3 meses de aulas, conforme lista de frequência. Relata ter oferecido 

proposta de 50% de desconto o que não foi aceito pela requerente. Afirma 

não ter sido indevida a inscrição realizada. Pugna pela improcedência da 

demanda. Foi deferida medida liminar determinando a imediata retirada do 

nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. Inicialmente, cumpre 

consignar que a relação estabelecida entre as partes está submetida às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de 

consumo. Com efeito, em análise ao caderno probatório, incontroverso o 

fato da autora ter matriculado-se junto à ré no curso de Estética e 

Cosmetologia havendo controvérsia em relação ao tempo de aulas 

frequentado. Enquanto a aluna alega que frequentou apenas 2 meses, a 

universidade alega que houve frequência a 3 meses de aula. Em relação a 

tal tópico, verifico não ter ficado comprovada a frequência da aluna a 3 

meses de aula, de modo que considero como efetivamente cursado o 

período de 2 meses por ela alegado. O atestado de frequência juntado 

pela requerida é de difícil compreensão, do mesmo modo que entendo ser 

o mesmo prova unilateral, de fácil modificação pela mesma. Com relação 

ao pedido do trancamento, entendo ser ônus da parte reclamante provar o 

mesmo, entretanto, como informado na inicial, a requerida condicionava o 

atendimento da solicitação de cancelamento ao pagamento integral do 

semestre letivo. Tal informação acerca do trancamento é confirmada pela 

testemunha Maynara, que diz que era cobrado um valor abusivo e de um 

mês que elas não haviam cursado para trancar o curso. Tal 

condicionamento é absurdo, posto que a aluna estava justamente tentando 

trancar a matrícula por não ter conseguido o financiamento estudantil 

pretendido e não ter condições de arcar com o pagamento das 

mensalidades. Quanto ao valor cobrado pela universidade, há nos autos 

uma ficha de matrícula e rematrícula assinada pela ora autora, sendo que 

consta como observação do mesmo: “a assinatura desta Ficha de 

Matrícula garantirá a adesão dos termos do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais – Curso de Graduação, válido para todos os curso 

(sic) de graduação da FACEM – Faculdade Centro Mato-grossense, para o 

período letivo de _____/___ , que encontra-se registrado no Cartório de 

Registro de Título (sic) e Documentos de Sorriso – MT. O contrato 

encontra-se disponível no sítio da FACEM (www.facem.com.br) e o 

acadêmico poderá requerer cópia do mesmo”. Tal contrato de prestação 

de serviços menciona em sua cláusula 8ª, §2º, que em caso de 

desistência do curso no decorrer do período letivo será cobrada multa de 

30% sobre o valor da mensalidade do curso. Assim, embora o Contrato de 

Prestação de Serviços não esteja assinado pela autora, verifico que a 

mesma tinha plena ciência da existência do mesmo e de onde encontra-lo. 

Ademais, presume-se que tendo assinado tal ficha a mesma tenha lido o 

que constava na mesma, ou ao menos assim deveria ter feito. Quanto à 

cobrança de tal percentual de multa, não considero o valor de 30% do total 

das mensalidades abusivo, visto que o trancamento, embora não 

comprovado pela autora, foi realizado em torno de 2 meses após o início 

das aulas, informação corroborada pela prova testemunhal. Assim, o 

serviço estava disponível à aluna, tendo a universidade se organizado 

para oferecer todo atendimento necessário à mesma no decorrer do 

semestre letivo, de modo que faz jus à multa para recompor as perdas que 

teve em virtude da desistência. Assim, deve a requerida emitir os boletos 

referentes aos meses de fevereiro e março de 2015 e outro boleto com o 

valor da multa de 30% sobre o total das mensalidades restantes com 

relação àquele semestre, com prazo de 15 dias para pagamento contados 

da efetiva entrega dos mesmos à parte autora, entrega essa que deverá 

ser comprovada pela Universidade. Quanto aos danos morais, entendo 

inexistentes no caso em apreço, pois não evidenciada qualquer lesão aos 

direitos de personalidade da autora. Ademais, nos termos da 

fundamentação supra, entendo não ter sido indevida a inscrição realizada, 

pois de fato haviam valores em aberto, tendo a autora plena ciência dos 

mesmos, tanto que pleiteia na inicial a emissão dos boletos das 

mensalidades de fevereiro e março de 2015. Assim, possuía a mesma 

plena ciência que devia, e como a inscrição fora realizada somente em 

setembro de 2015, teve a mesma tempo suficiente para tentar renegociar 

o débito ou ingressar com ação antes de inscrição, visando evitar a 

mesma, o que não fez, deixando efetivar-se a inscrição para somente 

após isso tomar medidas cabíveis. Quanto à ausência de notificação da 

inscrição, não é incumbência da parte credora promover a ciência do 

devedor acerca da negativação, mas sim do próprio órgão de proteção ao 

crédito. Ante o exposto, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) Determinar que a parte ré reemita os boletos de 

mensalidade dos meses de fevereiro e março de 2015, bem como emita 

outro boleto com o valor da multa de 30% sobre o total das mensalidades 

restantes com relação àquele semestre, com prazo mínimo de 15 dias para 

pagamento, contados da efetiva entrega dos mesmos à parte autora, 

entrega essa que deverá ser comprovada pela Universidade nesses 

autos. b) Confirmar a liminar deferida, que determinou o imediato 

levantamento da inscrição realizada, só podendo efetuar-se nova 

inscrição se após o vencimento dos boletos acima citados não houver 

pagamento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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, 21 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004978-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA VANZELLA ANDRGHETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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1004978-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEONILDA VANZELLA 

ANDRGHETTO REQUERIDO: VALDEMIR SOARES I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10037000), 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003754-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAVANHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003754-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIEGO CAVANHOLI 

REQUERIDO: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e 

restituição de crédito em que menciona o autor que firmou proposta de 

adesão a grupo de consórcio um veículo Toyota Hillux no valor de 

R$145.580,00 à época da contratação, e durante 5 meses efetuou os 

pagamentos concernentes às parcelas. Porém, como as mesmas eram em 

valor alto, o autor não possuía mais condição de continuar a pagar. Relata 

que efetuou o pagamento de 5 parcelas no valor de R$1.647,17 cada uma, 

o que totalizou R$8.370,85. Comunicou à requerida a desistência do grupo 

e aguardou até a finalização do mesmo para ter ressarcido os valores 

pagos. Refere que foi creditado em sua conta o valor de R$2.361,38, valor 

que entende ser demasiadamente baixo. Requer: a) procedência da 

demanda para que a requerida restitua ao reclamante, em parcela única, a 

diferença dos valores pagos, descontando apenas 10% de tais valores; 

b) nulidade da cláusula 80 do contrato de adesão; c) pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, 

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, apresentou 

contestação alegando que o autor adquiriu uma cota de consórcio que 

previa taxa de administração de 15% e multa para a administradora e para 

o grupo em caso de rescisão contratual. Afirma que o autor não requereu 

expressamente a nulidade da cláusula que institui a taxa de administração 

(cláusula 20 e 66), de modo que não pode o juiz reconhecer a nulidade de 

ofício. Diz que há previsão contratual de desconto de 15% referente à 

taxa de administração. Afirma também ser devida a multa em virtude da 

desistência do grupo. Aduz inexistir dano moral indenizável. Da gratuidade 

de justiça Primeiramente, embora toda discussão acerca da concessão ou 

não de gratuidade de justiça, a mesma não será apreciada neste momento, 

visto que não há pagamento de custas nesta fase do processo, sendo 

que será analisada em momento oportuno, se necessário. Mérito O 

requerente insurge-se quanto aos valores devolvidos pela ré em virtude 

da desistência do grupo consortil. No caso dos autos aplica-se o disposto 

na Lei nº 11.795/08, vez que o contrato é posterior a sua entrada em 

vigor. O cálculo utilizado pela requerida foi o seguinte, conforme consta no 

e-mail por ela enviado: “foi pago 5 parcela totalizando R$8.370,85, 

amortizando 1,7500% (fundo comum) do valor do crédito atualizado 

R$168.670,00. Conforme proposta de adesão artigo 80, o cálculo é sobre 

o percentual amortizado que foi ao fundo comum, vezes o credito 

atualizado menos a multa contratual (10% a favor do grupo mais 10% a 

favor da administradora. 1,7500% x 168.670,00 = 2.951,72 – 10% (20%) = 

2.361,38 (sic)” Para melhor deslinde do feito, analisarei separadamente as 

parcelas descontadas e o valor de cada uma delas. Taxa de 

Administração O autor pugna pelo desconto de 10% a título de taxa de 

administração, entretanto, pelo cálculo acima apresentado, não 

vislumbra-se o desconto de percentual a título de taxa de administração, 

havendo apenas o desconto de 20% referente à multa contratual em 

virtude da desistência do grupo. Ainda que assim não fosse, entendo que 

não há abusividade em cláusula que estipula percentual superior a 10% a 

título de taxa de administração. O Recurso Especial Repetitivo 

1.114.604/PR pacificou entendimento no sentido de ser livre a contratação 

de taxa de administração pelas administradoras de consórcio. As 

administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva 

taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por 

cento. Neste mesmo sentido, entende o Tribunal de Justiça do estado do 

Rio Grande do Sul: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DESISTÊNCIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL COM PEDIDO 

DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. RESCISÃO DE 

CONTRATO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. O Egrégio 

STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.119.300/RS, sob égide dos 

recursos repetitivos entendeu que é devida a restituição, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano Manutenção da taxa de 

administração na forma pactuada, em face da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.114.606/PR, no sentido de que as 

administradoras de consórcio têm a liberdade para fixar a respectiva taxa. 

Legalidade da cobrança da multa contratual no percentual de 10% das 

parcelas pagas, em razão da desistência do consorciado. Os juros 

moratórios são devidos apenas se, depois de decorrido o prazo contratual 

de devolução das parcelas pagas, trinta dias após o encerramento do 

grupo, a parte-ré deixar de efetuar a sua devolução. Utilização do IGP-M 

como índice de correção monetária a contar do desembolso de cada 

parcela. Honorários advocatícios mantidos, pois bem dosados à espécie. 

Compensação dos honorários. Possibilidade, mormente levando em 

consideração que a sentença foi proferida na vigência do CPC/1973, que 

possibilitava a compensação dos honorários advocatícios. Apelações 

parcialmente providas. (Apelação Cível Nº 70071085351, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, 

Julgado em 15/12/2016). Grifei Todavia, o referido percentual, se 

descontado, deverá incidir sobre o valor efetivamente pago pelo 

consorciado e não sobre o valor do crédito ou do bem, o que se mostraria 

abusivo. Multa contratual Houve a cobrança de penalidades pela 

desistência do consorciado, cada uma no percentual de 10%, a primeira 

revertida em favor do grupo e a segunda à administradora. Em se tratando 

de consórcio de produtos duráveis, o §2º do art. 53 do CDC condiciona a 

possibilidade de desconto do valor a ser devolvido aos prejuízos que o 

consorciado desistente causar ao grupo. In verbis: Art. 53. Nos contratos 

de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em 

prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, 

consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a 

perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão 

do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado. §1º (Vetado). §2º Nos contratos do sistema de 

consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das 

parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da 

vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o 

desistente ou inadimplente causar ao grupo. Consoante se verifica dos 

autos, não há comprovação por parte da ré, ônus que lhe cabia, a respeito 

do efetivo dano causado ao grupo consorcial em razão da desistência do 

autor. Ademais, nos casos de retirada de consorciado, em regra, ocorre a 

substituição por outro participante, o que, à evidência, foi o que aconteceu 

no caso em pauta. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, consoantes os precedentes abaixo referidos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade 

de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação 

pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano 

sofrido. 2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem a que chegou 

o Tribunal de origem quanto à existência de efetivo prejuízo exigiria a 

análise das questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades do 

caso concreto, o que é inadequado na via especial, nos termos da Súmula 

n.º 7/STJ. 3. Dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o 

devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, 

com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como 
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menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos 

termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes 

de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp. 1483513/DF, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 

19/04/2016, publicado em 26/04/2016. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. 

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. 

NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a 

possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de 

reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) 

depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à 

administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). 2. O 

Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, 

concluiu que a desistência do agravado não trouxe prejuízo ao grupo 

consorcial. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão 

recorrido, como ora perseguido, demandaria a análise do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que 

dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56425 / RS. 

Ministro Raul Araújo. Julgado em 17/02/2012) Assim, inexistindo prova de 

eventual prejuízo causado ao grupo consortil, não há falar em dedução da 

cláusula penal prevista contratualmente. Vale ressaltar, por oportuno, em 

que embora não haja pedido expresso para decretação de nulidade das 

cláusulas contratuais, o autor insurge-se no geral sobre os valores 

descontados, de modo que não há que se falar em ilegalidade ao se 

declarar ilegais as cobranças acima. Danos morais Descabida a 

condenação ao dever de indenizar por danos morais diante da 

inexistência de demonstração de conduta ilícita da ré a ensejar o suposto 

abalo moral passível de justificar a incidência da verba indenizatória 

postulada. O fato em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo 

psicológico a ensejar dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, 

mas não passa disso, não foge da normalidade, do corriqueiro. Não 

vislumbro a ocorrência de qualquer afronta ao direito de personalidade. 

Nesse sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, 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, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude da devolução 

aquém dos valores devidos. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial para efeito de condenar a reclamada à 

complementação da restituição das parcelas pagas pelo reclamante, 

abstendo-se do desconto de multa/cláusula penal. A verba devida deverá 

ser atualizada pelo INPC a contar do desembolso de cada parcela e 

acrescida de juros legais, a partir da data em que faria jus à restituição o 

reclamante. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 21 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, 

21 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003215-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE ROBERTO MORAIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos 

(Id. 11323917), bem como a concordância da parte reclamante (Id. 

11393234), dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11393234. 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: 1003499-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003499-76.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADELCIO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado 

aos autos (Id. 10851829), bem como a concordância da parte reclamante 

(Id. 11135262), dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11135262. 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: 8010079-76.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE TADEU LEMAINSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010079-76.2012.8.11.0040 REQUERENTE: SERGIO ROSSET REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Tendo em 

vista o depósito acostado aos autos (Id. 11472858), bem como a 

concordância da parte reclamante (Id. 11425419), dou por cumprida a 

obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no 

Id. 11425419. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010960-82.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010960-82.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: LAUDIANA VICCINI 

EXECUTADO: DECOLAR.COM LTDA, PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos (Id. 

11093674), bem como a concordância da parte reclamante (Id. 10864908), 

dou por cumprida a obrigação. II – Expeça-se alvará para levantamento da 

totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 

10864908. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011305-14.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO COSTA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011305-14.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO COSTA 

CARVALHO EXECUTADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA 

CREDITO FIN E INVEST I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos 

(Id. 11481776), bem como a concordância da parte reclamante (Id. 

11346983), dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11481776. 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: 8010015-32.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ARIOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

CLAUDIA DE MARCHI OAB - RS0063467A (ADVOGADO)

RENATO LUIS RONCON OAB - MT0011465A (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: 

8010015-32.2013.8.11.0040 REQUERENTE: DAIANE ARIOTTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Tendo em 

vista o depósito acostado aos autos (Id. 11612706), bem como a 

concordância da parte reclamante (Id. 11743725), dou por cumprida a 

obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no 

Id. 11743725. 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: 1000670-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI FRANCISCA DOS REIS (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000670-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSENI FRANCISCA DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no ID 11472286, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11565227, 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 

11565227. 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: 8010674-41.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLDIR ROSSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010674-41.2013.8.11.0040 REQUERENTE: OLDIR ROSSONI REQUERIDO: 
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KIRTON SEGUROS S.A I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

11193358, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

11544223, 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 11544223. 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: 1000488-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000488-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GERONIMO SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

11131669, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

11215758, 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 11215758. 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: 8010745-09.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO OAB - MT0008227A-B 

(ADVOGADO)

KLEYTON PROENCO DE OLIVEIRA OAB - MT0016810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER SIMAO CAMPARINI OAB - SP0286950A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010745-09.2014.8.11.0040 REQUERENTE: OSMAR RIBEIRO DE MELLO 

REQUERIDO: JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

11119730, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

11144540, 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 11144540. 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: 8010273-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010273-37.2016.8.11.0040 REQUERENTE: WELLINGTON ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A I - Tendo em vista o 

depósito acostado no ID 7267890, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no ID 7320471, 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 7320471. 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: 1002347-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002347-27.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MAURICIO VIEIRA SERPA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no ID 9476800, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 9733643, 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 

9733643. 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: 1003316-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATHEUS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDUIR CAMPANARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003316-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: HIGOR MATHEUS COSTA 

REQUERIDO: CLAUDUIR CAMPANARO I - Homologo o acordo firmado pelas 

partes (Id. 11668672) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, 

observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade 

processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 182261 Nr: 10437-07.2017.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS, 

PAULO BORGES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Borges - OAB:19.374

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. Silvio Borges, para que no 

prazo legal, apresente defesa prévia em relação ao denunciado Paulo 

Borges Rocha nos presentes autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143293 Nr: 425-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Processo: 425-65.2016.811.0040 (Código 143293)VISTOS/MV.Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 27/03/2018 às 13:30 horas.Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP.As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena 

de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa 

da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação.Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 08/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do art. 52, XV do COJE, com fundamento 

no art. 37 da Lei Federal nº 8.935/94 e no art. 18, 20, III e 22, I, da Lei 

Estadual 6.940/97...CONSIDERANDO a relevância do exercício do poder 

disciplinar como garantia da ordem administrativa e da qualidade dos 

serviços;CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do processo 

Cód. 256860 em trâmite na Central de Administração desta 

Comarca;CONSIDERANDO a necessidade de apuração de 

responsabilidade administrativa por suposta falta funcional em razão de 

duplicidades nos números de registros e protocolos, pela possível 

negativa de fornecimento de certidão de inteiro teor do registro n. 10.896 

do livro B-21 e, ainda, pelo não reconhecimento, em tese, do documento 

intitulado de "instrumento particular de cessão de direitos", que contaria 

com a firma dos reclames, reconhecida pelo Oficial de Registro Civil e 

Tabelionato de Jangara-MT;CONSIDERANDO que, em tese, aludida conduta 

está prevista no art. 312, I e II da CNGCE, e art. 31, I, II e V, c/c o art. 30, II, 

ambos da Lei nº 8.935/94, com incidência, ainda, do art. 16, §1º, da Lei nº 

6.015/73 c/c o art. 650, I, da CNGCE.RESOLVE:Art. 1º. INSTAURAR 

Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos alusivos em 

desfavor de ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, Registrador e Notário do 

Cartório do 1º Ofício da comarca de Tangará da Serra .Art. 2º. 

DETERMINAR a citação de Antonio Tuim de Almeida, para, no prazo de 15 

dias, apresentar defesa, sob pena de revelia, além de discriminar as 

provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, oportunidade em que 

deverá indicar o que fora promovido para suprir a duplicidade. Art. 3º. 

FIXAR prazo de 145 dias para a conclusão do processo disciplinar ora 

instaurado, contados da data da publicação da presente 

Portaria.Cumpra-se, remetendo-se cópia a Excelentíssima 

Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Tangará da Serra, 09 de fevereiro de 2018.FLÁVIO MALDONADO 

DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 011/2018/DF         O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...       RESOLVE:EXONERAR o 

servidor MARLON RAFAEL SCHEFFLER, matrícula nº 21.001, do cargo de 

Assessor de Gabinete I, símbolo PDA-CNE-VII, lotado no Gabinete da 1ª 

Vara Criminal desta comarca, a partir do dia 21 de fevereiro de 2018.   

Publique-se.   Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2018.       FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS   Juiz de Direito Diretor do Foro            table

 PORTARIA Nº 011/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

EXONERAR o servidor MARLON RAFAEL SCHEFFLER, matrícula nº 

21.001, do cargo de Assessor de Gabinete I, símbolo PDA-CNE-VII, lotado 

no Gabinete da 1ª Vara Criminal desta comarca, a partir do dia 21 de 

fevereiro de 2018.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 5919-75.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de cientificar os advogados 

das partes de que foi lavrado termo de penhora às fls. 354, para que se 

manifestem e requeiram o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243252 Nr: 11352-11.2017.811.0055
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 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE 

QUADROS RITZMANN, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ALTAMIRO RICARDO DA SILVA JUNIOR, ANA 

CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112306 Nr: 2519-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR JOSÉ HORN, TARCISIO HORN, CELIA 

JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:OAB/MT 5.380, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 332/333, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo pericial de fls. 438/528.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134953 Nr: 5087-03.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORU YUZUKI, NEUSA MARIA DA SILVA YUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO GALVAO 

ANDERSON JUNIOR - OAB:SP-44-701, OSWALDO GALVAO ANDERSON 

NETO - OAB:SP-248.587

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 148/149, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo pericial de fls. 264/361.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142184 Nr: 1573-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA SANCHES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BALDUÍNO MACIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, no que se refere à ausência de manifestação do MPE, a 

apuração de eventual prática delituosa, dentro do seu âmbito de 

competência, independe de sua manifestação nos vertentes autos, mesmo 

porque a discussão acerca da existência ou não de delito não poderá ser 

dirimida nos vertentes autos.

Depois, como requerido, REITERE-SE a expedição de ofício ao Fundo de 

Investimento América Multicarteira – AMC do Brasil para que, no prazo de 

15 dias, indique se já houve a quitação do contrato em questão (placa 

JYZ-5240) e, caso negativo, para que indique o valor atualizado do 

débito/crédito, acaso existente, com o encaminhamento dos respectivos 

documentos, sob pena de incidência de multa diária, que fixo em R$ 

300,00, até o limite de R$ 38.160,00, nos termos do art. 380 do CPC.

Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265502 Nr: 28837-24.2017.811.0055

 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): JOSE CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13713 Nr: 2622-07.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCISO CEOLIN, ILVO VENDRUSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado de intimação do executado, para 

prestar caução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13713 Nr: 2622-07.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCISO CEOLIN, ILVO VENDRUSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 
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comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO, 

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda, oportunidade em que deverá 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote do valor levantado 

em seu favor, utilizando-se dos parâmetros indicados no cálculo judicial de 

fls. 1.857/1.858-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 5919-75.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129676 Nr: 8515-27.2010.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASFDMT, AFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA 

COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Agnaldo Turati Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Empresa Valmol - Unidade Arapongas-pr - Rod. 

Pr 444, Km 8, Saida Para Mandaguari, Cidade: Arapongas-PR

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 70, a parte exequente informa a 

quitação integral do débito requerido na exordial, razão pela qual requer a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC, preceituam:

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, e, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

No mais, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a 

devolução dos valores bloqueados à fl. 66 em favor do executado.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272626 Nr: 3167-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão porque DETERMINO a remessa dos autos ao meu 

substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263225 Nr: 27146-72.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Certifico que a parte executada apresentou comprovante de quitação do 

débito às fls. 24/25, assim sendo, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para que a parte 

autora possa manifestar-se, no prazo legal, requerendo o que lhe é de 

direito, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265056 Nr: 28488-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULIENE ROSA TORRES DA 

SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 
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nomeada como curadora provisória Lucilene Josefa da Silva, lavrando-se 

o termo de compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, a realizar 

os atos necessários para gerir e administrar os bens do interditando 

Manoel Lourenço Barros, para fins de recebimento dos proventos a que 

fizer jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores 

recebidos e também obrigado à prestação de contas quando instado para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – 

Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes ao 

interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 18/04/2018, 

às 16h15min., data em que será realizada a audiência de entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).VI – Intime-se, 

ainda, a psicóloga Sra. Daniela Bolsan Marchetto e a assistente social 

Fabiana Costa dos Anjos Porto de Souza, ambas deste Juízo, para realizar 

estudo psicossocial na residência da interditanda, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269294 Nr: 312-95.2018.811.0055

 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: LRSCZ, SUELLEN SOUZA E SILVA CARDOSO ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RICARDO ZANATA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – PROCEDA-SE com a correção do valor dado a causa, que 

passará a ser de R$ 533.086,00 (quinhentos e trinta e três mil e oitenta e 

seis reais).II - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III - INDEFIRO o 

pedido liminar de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ora 

requerente. IV - ARBITRO alimentos provisórios em favor do menor Lucas 

Rafael Silva Cardoso Zanata no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo 

vigente, correspondente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais), a serem pagos pelo requerido por meio de depósito na conta 

bancária de titularidade da requerente.V - INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo legal, aportar aos autos cópia autenticada e atualizada das 

matrículas dos imóveis descritos na exordial.VI – No mais, DESIGNE-SE 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VII – 

CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou 

do requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas 

de advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271279 Nr: 2215-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXL, MDCSRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeado como curador provisório o Sr. Marciano Xavier Laroseski, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens da 

interditanda Maria da Conceição Santos da Costa, para fins de 

recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando o curador nomeado fiel 

depositário dos valores recebidos e também obrigado à prestação de 

contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencentes à interditanda, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o 

dia 18/04/2018, às 15h20min., data em que será realizada a audiência de 

entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua 

Curadora Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).VI – 

Intime-se, ainda, a psicóloga Sra. Daniela Bolsan Marchetto e a assistente 

social Fabiana Costa dos Anjos Porto de Souza, ambas deste Juízo, para 

realizar estudo psicossocial na residência da interditanda, devendo-se 

entregar relatório no prazo de 10 (dez) dias.Respondendo aos seguintes 

quesitos:

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271064 Nr: 2060-65.2018.811.0055

 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 FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SÃO BENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a ser efetuada no 

Centro desta cidade, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1753-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no Centro desta cidade, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 171 de 416



 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para comprovar a distribuição da Carta 

Precatória na Comarca de Assis/SP, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169903 Nr: 10979-82.2014.811.0055

 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: MARCIO SOARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, WILSON SAENZ SURITA - OAB:7302-A

 Certifico que intimo as partes sobre a redesignação de audiência para 

oitiva de testemunha nos autos da Carta Precatória nº. 

7009281-34.2017.8.22.0014 , em trâmite perante a 4ª Vara Cível da 

Comarca de Vilhena/RO, para o dia 14/03/2018, às 12h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269042 Nr: 51-33.2018.811.0055

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEITON ALEX RESERVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.Sem custas, eis 

que defiro a gratuidade da justiça à parte autora.Transitada formalmente 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de estilo.P. R. I. 

C.Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271378 Nr: 2288-40.2018.811.0055

 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): LUCAS FAVORITO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Paraíso, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60670 Nr: 2282-19.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que o advogado Lucas Vieira Alves levou os presentes autos 

em 13/12/2017 e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192318 Nr: 8758-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA, R. N. 

OLIVEIRA TERRAPLANAGEM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

impor à parte requerida obrigação de fazer, consistente na recuperação 

integral da área degradada localizada em área de preservação 

permanente. Condeno a parte requerida ainda, ao pagamento do valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, a serem revertidos 

em prol do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos 

(art. 13 da Lei nº. 7.347/1985), confirmando a liminar concedida às fls. 

88/90 dos autos.Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento, por 

inteiro, das custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento dos 

honorários periciais (fls. 181), consoante dispõe o art. 91 do Código de 

Processo Civil. Em razão do exposto, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada esta em julgado, pagas as custas, certifique-se 

e arquive-se, com as cautelas de praxe.P. R. I. C.Tangará da Serra-MT, 08 

de fevereiro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266133 Nr: 29265-06.2017.811.0055

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a ser efetuada no 

Centro desta cidade, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271478 Nr: 2340-36.2018.811.0055

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamentoda diligência ao oficial de justiça, na Agrovila 09 - 

Assentamento Antonio Conselheiro, a ser depositada em guia própria a 

ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133991 Nr: 4002-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA VANDETE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a interposição de exceção de pré-executividade de fls. 

retro, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164649 Nr: 2713-09.2014.811.0055

 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: ESMERALDO AGUILLAR RICALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126333 Nr: 5270-08.2010.811.0055

 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: HEITOR ISSAO SHIRAISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 381/384, interposto pela parte 

requerida é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, 

bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179572 Nr: 21638-53.2014.811.0055

 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: VANDECLEIA DO NASCIMENTO

 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:

 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.: 197422 Nr: 12723-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DUARTE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 

Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207002 Nr: 20556-50.2015.811.0055

 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: TANIA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 125/168, 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.: 129291 Nr: 8138-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 
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Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153021 Nr: 1694-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do requerimento de fl. 141, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165036 Nr: 3418-07.2014.811.0055

 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: JURACI FERREIRA COSTA

 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 3418-07.2014 (Cód. 165036)

VISTOS, ETC.

Determino seja implementada, em sua totalidade, a decisão de fls. 48/49, 

notadamente no que atine ao estudo social, eis que o decisório foi exarado 

no ano de 2014 e até o momento não foi cumprido pela secretaria.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2018 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141196 Nr: 528-66.2012.811.0055

 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: ELIEL TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Vistos,

Considerando-se que o contador, aparentemente, deduziu os valores 

expurgados no inicio do cálculo, intime-se o mesmo para que esclareça a 

que se refere o valor objeto de compesnação R$ 640,88 do qual decorre, 

ao menos em grande parte, a divergência apontada pelo requerido em sua 

impugnação.

Após conclusos para análise.

Outrossim, intime-se o requerido para que informe sobre o interesse na 

designação de audiência de conciliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139426 Nr: 9899-88.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM VIEIRA MOÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS GARCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI JACOB - OAB:83322/SP, 

MIRIAN JACOB - OAB:OAB SP 50688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON FRASSON - 

OAB:11128

 Intimação do autor para manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, sob pena de 

suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do Novo CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27166 Nr: 304-75.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES FILHO, MANOEL MESSIAS DA 

MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos,

Oficie-se ao INSS, solicitando-se informações quanto a eventual 

falecimento de Carlos Alves Filhos e qualificação de dependentes.

Confirmada a informação do falecimento do executado e sendo certo o 

silêncio de seu antigo procurador, intime-se o exequente para que 

promova a regularização do polo passivo, no prazo de 60 dias, no que 

tange aos sucessores de Carlos Alves Filho.

Sem prejuízo de tais deliberações, intime-se ainda o exequente para que 

no mesmo prazo indique bens penhoráveis ou requeira o que entender 

necessário para a localização dos mesmos, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo sem suspensão do lapso prescrional, nos termos da 

decisão de fls. 395.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102255 Nr: 1151-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER, FABIANE 

DEBORTOLI LOTHAMMER, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ NORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Intimação do executado para manifestar, no prazo lega, sobre o teor da 

petição de folhas 666/668.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144435 Nr: 4038-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 174 de 416



MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n. 379648/2018, valor R$ 5.344,20, 

beneficiário MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244351 Nr: 12278-89.2017.811.0055

 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: JORGE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR CAMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Azevedo - 

OAB:OAB/MT: 21079/0, CELSO FARIA MONTEIRO - OAB:138.436/SP, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHA - 

OAB:7.102-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar os Advogados das partes para, querendo, impugnarem 

a contestação juntada aos autos pela parte denunciada a lide Ford Motor 

Company Brasil Ltda. as fls.155-180, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102702 Nr: 1544-94.2008.811.0055

 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: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 oportunize-se sucessivamente ao autor e ao requerido o recolhimento 

dos valores DOS HONORARIOS DO PERITO FLS. 530, NO VALOR DE R$ 

4.375,00, no prazo de 15 dias, sob pena de reputar-se a perícia 

prejudicada para ambos os processos, devendo a certidão do decurso do 

prazo para recolhimento das custas, ser inclusive transladada para os 

embargos em apenso, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122185 Nr: 1255-93.2010.811.0055

 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: RONALDO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:MG:91.045

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n. 379585-3/2018, valor R$ 4.896,75, 

beneficiário MAGALHOES SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122939 Nr: 2001-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSCIELLEM CRISTINA MACEDO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Intimação do autor para efetuar o preparo da certidão expedida nos 

termos do artigo 517 do código de processo civil, bem como posterior a 

retirada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 2162-68.2010.811.0055

 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: LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 

10.962, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 Vistos,

Considerando-se que o principal cerne da perícia e das impugnações se 

refere ao levantamento do que foi efetivamente pago pelo autor e o que foi 

suportado pelo Pro-Agro ou outras forma de securitização, intime-se o 

perito para que esclareça expressamente os questionamentos 

apresentados pela instituição financeira quanto a percentuais das cédulas 

que teriam sido securitizadas, esclarecendo inclusive se os saldo 

apurados, levaram em consideração apenas os valores efetivamente 

pagos pelo autor ou incluiram as parcelas da cedulas amortizadas por 

meio de securitização , devendo o perito identificar quais amortizaões 

foram realizadas para cada uma das cédulas em razão de programas 

governamentais atinentes ao PRO -AGRO, indicando inclusive se alguma 

das amortizações indicadas pela instituição financeira não possui lastro 

contábil nos documentos apresentados, identificando-a.

Paralelamente, deverá o perito indicar qual o valor, foi pago diretamente 

pelo autor para cada uma das operações após a incidência dos expurgos 

inflacionários, indicando em termos proporcionais os valores que poderiam 

ser atribuidos ao expurgo inflacionário indevido..

Após, oportunizado o contraditório, conclusos para homologação de 

cálculos..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229060 Nr: 17718-03.2016.811.0055

 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: THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA, DIVAINE 

RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA G. JUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Trata-se de ação indenizatória, onde as partes entraram em acordo. É o 

breve relatório. D E C I D O. Sendo as partes e terceiros intervenientes 

maiores e capazes, bem representadas e satisfeitas as exigências legais, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes presentes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e por conseqüência julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso 
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III, b do Novo CPC. Custas e honorários na forma acordada, 

observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita 

estando ainda as partes isentas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, eis que as partes se compuseram antes da instrução e 

prolação da sentença.”. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de DireitoAutores:AdvogadoRepresentante da 

Requer ida e tercei ro in terveniente no acordo Valmir 

FavettiAdvogado:Interveniente Acordo: Simonia Pires de Sousa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231187 Nr: 19797-52.2016.811.0055

 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: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA QUE PROVIDENCIE O DEPOSITO DO MONTANTE DO VALOR 

APRESENTADO PELO PERITO SENDO O VALOR DE DE R$ 3.890,00 REAIS 

, NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239270 Nr: 6798-33.2017.811.0055

 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): ELDER ROGERIO ARAUJO DE SOUZA

 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: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n. 379841-0/2018, valor R$ 22.613,76, 

beneficiário BANCO BRADESCO S.A.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252097 Nr: 18458-24.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGABINAZI & FERMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATIR ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte REQUERIDA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da correspondência expedida para a intima-ção da 

parte requerida ZATIR ZANIN, para a audiência designada pa-ra o dia 

05/04/2018, as 14h00min horas, onde a correspondência foi devolvida 

com a informação DESCCONHECIDO”, DEVENDO O AD-VOGADO DA 

REFERIDA REQUERIDA INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO 

ATUALIZADO PARA FINS DE PROCEDER A INTIMA-ÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, OU TRAZE A MESMA INDEPENDEN-TEMENTE DE INTIMAÇAO 

PARA A REFERIDA AUDIEN-CIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119103 Nr: 9026-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS, ELENITA 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte para informar nos autos o 

endereço atualizado dos requeridos, TENDO EM VISTA QUE AS 

correspondências expedida para a intimação dos mesmos para a 

audiência designada para o dia 28/02/2018, às 14h00 horas, foram 

devolvidas pelo correio com a informação “ MUDOU-SE E NÃO EXISTE O 

NUMERO INDICADO ”, no prazo legal, ou trazer os mesmos 

independentemente de intimação para a referida audiência informando o 

endereço atualizado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127606 Nr: 6543-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espolio de BALDUINO ARLINDO DREBES, ANTONINA 

ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO DREBES, ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 Vistos,

Certifique-se o translado da sentença, acórdão e certidão de transito em 

julgado para o feito principal.

Expeça-se o necessário para a baixa da penhora desconstituída nestes 

autos.

Após, não sendo apresentados outros requerimentos, retornem os autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição do executado juntada aos autos as folhas 548/561.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 18/04/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCO LECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/04/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho e em razão da Procuração se encontra no 

id 9852722 se encontrar ilegível, INTIMO a Parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Após a juntada do parecer técnico do NAT, verifica-se que a 

petição inicial precisa ser emendada. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de recursos 

repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 26.04.2017, com 

fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de todas as ações 

individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade de 

fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme o parecer técnico do NAT, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que a medida de urgência seja deferida, é 

imprescindível que o interessado demonstre que efetivamente necessita 

do medicamento/produto com urgência. Nos autos, a parte promovente 

não carreou nenhum documento que indique que há necessidade 

premente na utilização/consumo do medicamento/produto mencionado na 

petição inicial. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente documento idôneo que indique a 

urgência da medida, conforme acima mencionado, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TALINI PILATTI FELIPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação de obrigação de fazer 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 ausência de 

pagamento de mensalidades que foram custeadas, parcialmente ou 

integralmente pelo FIES, ou se trata de lançamentos de débitos indevidos 

pela reclamada. 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. 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, informando 

se débito que alega indevido se refere a ou outros lançamentos e se 

foram quitados, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do 

CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANE JACOVOZZI GUIDOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 11794743, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE 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 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAETE SALES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001431-11.2017.8.11.0055 Autor: LAFAETE SALES DE JESUS Ré: 

BANCO DO BRASIL PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta 

cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe 

a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando 

a celeridade processual que concretiza a garantia constitucional da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, acolhida a preliminar suscitada pela segunda ré, 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no 

caso posto resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º 

c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação da 

parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes, necessário 

é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presentes os requisitos da verossimilhança e 

hipossuficiência em relação ao reclamante. Vejamos: O autor afirma, em 

síntese, que no dia 26 de novembro de 2008 compareceu a uma agência 

do Banco Réu para efetuar o encerramento de uma conta corrente que 

mantinha junto ao requerido. Porém, na oportunidade foi informado que 

havia um débito em sua conta no valor de R$ 144,00, o que impossibilitava 

o encerramento da conta. Afirma ainda que efetuou o referido depósito 

oportunidade em que solicitou o encerramento da conta, sendo informado 

posteriormente que sua conta havia entrado em processo de 

encerramento. Alega, no entanto, que ao tentar realizar um financiamento 

para a compra de um veículo, no ano de 2017, foi surpreendido com a 

informação de que havia uma negativação em seu nome, promovida pelo 

Banco Réu. Assim, o requerente negociou e efetuou o pagamento do 

referido débito em 6 parcelas. Sendo assim, ajuizou a presente ação 

pleiteando a indenização pelos supostos danos morais suportados, bem 

como a declaração de inexistência do débito além da apresentação dos 

extratos detalhados dos débitos que deram origem à dívida objeto da 

presente ação. Diante dessa negativa, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos termos do art. 

373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua 

contestação requer preliminarmente que seja reconhecida a ilegitimidade 

passiva do Banco do Brasil por não possuir qualquer responsabilidade 

com o que ocorreu com a parte Autora, tendo em vista que as cobranças 

seriam de responsabilidade exclusiva da empresa Ativos S/A, cessionária 

dos débitos questionados nos autos, afirmando que, após a cessão, o 

Banco do Brasil deixa de exercer poder de cobrança sobre as dívidas 

cedidas. Requer ainda o indeferimento da petição inicial por ausência de 

documentos primordiais para a propositura da ação. No mérito aduz que 

não houve falha na prestação de serviço do Banco Réu, afirmando que o 

autor não manteve em sua conta saldo suficiente para quitar os débitos 

restantes, motivo que impediu que a mesma fosse encerrada e que, 

portanto, não há se falar em inexistência de débito. Requerendo assim, a 

improcedência da ação. A priori, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré por ser incontroversa a relação de consumo 

direta entabulada entre o autor e o banco promovido, por tal motivo, não há 

falar em ilegitimidade passiva. De igual modo não há se falar em 

indeferimento da inicial pois, entendo que restou preenchidos os requisitos 

do Art. 283, CPC. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, reputo 

assistir parcial razão ao autor. Uma vez invertido o ônus probatório 

caberia a ré demonstrar que a cobrança efetuada era devida e que o 

encerramento da conta não se deu em virtude de ausência de saldo para 

quitação de débitos existentes, tampouco de que o consumidor foi 

notificado/informado de forma expressa de que tal encerramento não 

ocorreria por tais motivos. Nos autos, restou incontroversa a ausência de 

movimentação da conta, por longo período, diga-se, desde o ano de 2008 

quando da solicitação de encerramento da conta realizado pelo 

promovente, fazendo com que o consumidor/autor presumisse o 

cancelamento e, com isso, impossibilitado a incidência de tarifas de 

manutenção e encargos moratórios. Quanto ao tema, a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. 

COBRANÇA DE PACOTE SERVIÇOS, JUROS E IOF POR SERVIÇOS NÃO 

UTILIZADOS. EVOLUÇÃO DO DÉBITO QUE CULMINOU EM SALDO 

DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL "IN 

RE IPSA". CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. {...}. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. 

No caso, embora o autor não tenha comprovado o efetivo cancelamento 

de sua conta corrente, a ausência de movimentação dessa, por longo 

período, faz presumir seu cancelamento e torna indevida a cobrança de 

tarifas de manutenção de serviço não prestado, uma vez que a instituição 

financeira não pode exigir indefinidamente por serviços não efetivamente 

realizados. 2. Cabia ao Banco, detentor de conhecimento técnico relativo 

ao tema, informar ao correntista a necessidade de encerramento da conta 

corrente para que a dívida não se avolumasse. Inteligência do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 2.025/1993, do 

Banco Central do Brasil, modificada pela Resolução nº 2.747/2000. 3. 

Assim, deve ser declarada a nulidade da referida cobrança, conforme 

postulado na petição inicial. {...}. REJEITARAM AS PRELIMINARES E 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70062213574, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 17/12/2014) (Grifei). 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTA UNIVERSITÁRIA. ENCERRAMENTO DE CONTA. 

COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO, JUROS E IOF POR SERVIÇOS 

NÃO UTILIZADOS. EVOLUÇÃO DO DÉBITO QUE CULMINOU EM SALDO 

DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL "IN 

RE IPSA". 1. No caso, embora a autora não tenha comprovado o efetivo 

cancelamento de sua conta corrente, a ausência de movimentação, por 

longo período, faz presumir seu cancelamento e torna indevida a cobrança 

de tarifa de manutenção mensal, pois não há prova de ter sido este 

serviço prestado, uma vez que o extrato juntado indicava ausência de 

movimentação financeira desde setembro de 2009 sendo que, no referido 
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período a conta estava com saldo zero. 2. No caso, o dano moral 

suportado foi devidamente comprovado e, mesmo que assim não fosse, 

prescinde de prova, porquanto é cediço que a inscrição indevida gera, por 

si só, para aquele que teve seu nome negativado, imerecido 

constrangimento e prejuízos de diversas ordens, uma vez que inviabiliza a 

concessão de crédito, sendo óbvios os efeitos nocivos da negativação 

perante o meio social e financeiro, gerando, pois, direito à consumidora de 

pleitear indenização por dano moral. 3. Considerando as particularidades 

do caso concreto, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00, 

quantia razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao réu, 

tampouco enriquecimento sem causa à autora. RECURSO DE APELAÇÃO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063487060, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

20/05/2015) O banco reclamado não apresentou os extratos bancários da 

conta que comprovasse que à época da solicitação de encerramento da 

conta havia saldo maior do que o valor de R$ 144,00, valor este que foi 

informado ao promovente como débito existente em 26.11.2008 – e 

devidamente depositado em referida conta, coforme documento anexo aos 

autos pelo autor. Tampouco deixou claro nos autos qual valor era devido 

pelo autor quando da aludida cessão, ou seja, não demonstrou de forma 

efetiva ser o autor devedor. Nestes termos, diante da falha na prestação 

dos serviços por parte do banco requerido, indevida se mostra a cessão 

de um débito inexistente e, em consequência a inscrição negativa 

realizada em nome do autor ensejando a cobrança no valor de R$ 635,10 

(seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos), porquanto os valores 

decorrem, como já mencionado, de valores cobrados sobre conta que 

deveria ter sido encerrada no ano de 2008. Neste contexto se mostra 

necessária a devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos pelo 

autor, de forma dobrada, uma vez que restou comprovados os requisitos 

para aplicação do instituto “repetição em dobro”. É dizer, o engano na 

cobrança indevida não foi justiçado, ao contrário, houve cobrança 

indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos)[1]. Assim, 

procedente é o pedido de indenização por danos materiais, devendo a ré 

restituir os valores pagos pelo autor, de forma dobrada, corrigidos 

monetariamente desde cada desembolso, na forma do art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. No que tange ao pleito de indenização por danos 

morais, tenho que o fato de ter ocorrido a inscrição indevida, fato 

incontroverso nos autos, por si só, já é capaz de gerar dano à reputação 

e ao nome da parte autora. Saliento, outrossim, que a prova do referido 

dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro 

atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo da imagem, da 

honra, da privacidade, da auto-estima, tornando-se extremamente difícil a 

prova da efetiva lesão. Por tal razão, entendo ser dispensável a 

demonstração em juízo dessa espécie de dano moral (in re ipsa), sendo 

descabida a alegação do banco réu quanto à ausência de prova nos 

autos acerca dos danos sofridos pela autora, vez que presumíveis. 

Quanto à quantificação do dano, cabe ao julgador, de acordo com seu 

prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade 

econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de quantum 

indenizatório. Neste, interferem o ambiente de interação social dos 

sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais 

como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos jurídicos e 

econômicos. Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias do 

caso, de lesão aos direitos da personalidade deste (especialmente à sua 

imagem e nome), a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar inexistente e inexigível de todo e qualquer débito 

referente a conta corrente indicada nestes autos; b) Condenar a ré à 

repetição dos valores cobrados indevidamente e EFETIVAMENTE PAGOS 

pelo autor referente a conta corrente em apreço nestes autos, de forma 

dobrada, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso; c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ). Extingue-se o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 14 de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Exempli 

gratia: [...] 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o 

preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança 

indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao 

engano injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 

117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo 

nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 11 de Abril de 2018, às 16h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUCAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(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: 1001202-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY APARECIDA MORAES REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001202-51.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: As partes firmaram acordo em audiência de 

conciliação (cf. ID 11750428), estabelecendo parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido e em consequência, eliminar a 

presente demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo o direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, OPINO 

PELA HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, bem como 

JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 

2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 18 de Abril de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011652-65.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (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):

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: 8012127-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

11766789. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001484-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FORTUNATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANTONIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIESELA KURTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (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

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010905-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (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)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Embora o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, 

considerando a irreversibilidade da medida, deliberarei sobre o pedido de 

levantamento do valor depositado no ID 10389701 após o julgamento do 

recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (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 
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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, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (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. A reclamante acima nominada 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 a 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, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PINTO CORREA (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 
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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, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada 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 a 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, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 
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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, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MILIDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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: 1000601-45.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MILIDIEISSE 

CRISTINA DA SILVA NICOLINI REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

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. 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. O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela parte Reclamante visando ver-se 

compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

negativação indevida de seu nome junto ao SERASA. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que noticia 

ter cumprido com o acordo pagando a fatura no dia 13 de Junho de 2017 

no valor avista de R$ 6.860,02 (seis mil e oitocentos e sessenta reais e 

dois centavos), que ao não ser computada pela Reclamada, ocasionou 

anotação junto ao SERASA. Em defesa a Reclamada aduz que a situação 

não enseja reparação indenizatória uma vez que nunca recebeu, que 

ocorreu inconsistência bancaria. Destaco que a tomada de providências 

alegada pela Ré ocorreu somente após o deferimento da medida liminar 

que determina a suspensão da negativação junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. 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 às Reclamadas 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 que são verossímeis as 

alegações autorais. De fato o pagamento do boleto e não foi computado 

pela Ré, ocasionando a negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, não cabe à reclamada impor responsabilidade que lhe 

cabia em desfavor de evento de terceiro, não merece guarida. No caso, 

caracterizado está 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. 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. Finalmente, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitiva a antecipação de tutela deferida; b) declarar a inexistência do 

débito e b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito 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). Oficie-se ao SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

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, 09 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001258-84.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MARCIA 

RODRIGUES CUNHA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Preliminar PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar de 

prescrição suscitada na contestação, uma vez que a pretensão à 

compensação indenizatória, nos termos do art. 27, do Código de Defesa 

do Consumidor. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Determinar a retificação 

do polo passivo, conforme contestação, devendo constar no polo passivo 

a parte SKY SERVICO DE BANDA LARGA LTDA. Mérito Restou 

comprovado nos autos, que a parte autora foi surpreendida com a 

cobrança indevidas feitas pela Requerida em seu cartão de crédito e que 

NUNCA autorizou qualquer lançamento em seu cartão de crédito acerca 
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de serviços prestados pela SKY BRASIL. Portanto, uma vez negado pela 

parte Reclamante a dívida que lhe fora imputada e, sendo ela parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, o ônus passa a ser da 

Reclamada, que deve comprovar de que houve o formal e regular contrato 

do negócio jurídico que deu ensejo à respectiva cobrança juntada aos 

autos na inicial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Contudo, não há prova nos autos de que a parte 

Reclamante tenha de fato firmado qualquer relação negocial com a 

Reclamada que pudesse das ensejo a cobrança do débito. Cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade dos débitos, apresentando o contrato 

devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se o acordo foi realizada 

por “call Center”, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, está 

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. Com efeito, para 

que ele pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, deveria 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/fornecedor do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Ademais, no ordenamento pátrio, vige o princípio do 

risco da atividade, o qual preconiza que todo aquele que se disponha a 

praticar alguma atividade no mercado de consumo responde por eventuais 

prejuízos suportados pelos consumidores, independentemente de culpa, 

como no caso dos autos. No que tange ao pedido de dano material, 

entendo também ser devido, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC, pois a parte reclamante comprovou através do extrato bancário que 

o desconto indevido foi realizado em seu cartão de credito. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para: a) condenar a reclamada ao pagamento de R$ R$ 1.604,84 (mil 

seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) – valor já fixado em 

dobro - a título de danos materiais, que deve ser corrigido pelo índice INPC 

e juros de mora de 1% a contar da citação; b) condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente (INPC) a contar desta data e juros de mora de 

1% a contar da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000583-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000583-24.2017.8.11.0055 REQUERENTE: RONICELY PEREIRA 

DA ROCHA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. 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. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Preliminar RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Determinar a 

retificação do polo passivo, conforme contestação, devendo constar no 

polo passivo a parte SKY SERVICO DE BANDA LARGA LTDA. Mérito 

Noticia a Reclamante, em síntese, que é cliente da Reclamada no serviço 

de TV por assinatura; que contratou o plano, com 4 pontos, no valor de R$ 

380,00 (trezentos e oitenta reais); que as faturas com vencimento em 

junho e setembro de 2017 apresentaram cobranças de valores diversos 

do contratado e por fim teve o sinal na sua TV cortado. Em defesa a parte 

Reclamada menciona que os serviços foram suspensos em razão dos 

pagamentos das faturas terem sidos realizados com atraso, bem como, 

existirem faturas que se querem foram pagas. 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. 

Da análise dos autos tenho que assiste razão à parte Reclamante, uma 

vez que, a Reclamada não impugnou especificadamente os fatos aduzidos 

na inicial, não logrando êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança 

acima do valor contratado, bem como os motivos da falha de sinal. Assim, 

resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da Reclamada. 

Trata-se, no caso, 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. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na 

inicial para: a) determinar que a Reclamada proceda a readequação das 

faturas com vencimento em junho 2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e c) 

condenar a reclamada a pagar o 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 da Lei 

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: 1001017-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREYMUNDO TRIBESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR SANTOS REIS OAB - MT22096/O (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: 1001017-13.2017.8.11.0055 REQUERENTE: FREYMUNDO 

TRIBESS REQUERIDO: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO 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. Mérito Noticia a parte Reclamante que firmou contrato de 

locação de imóvel na data de 22/04/2014, no valor de R$1.500,00 (mil 
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quinhentos reais), na qual deveria ser pago todo dia 05 de cada mês, com 

ajuste acordado entre as partes o aluguel teve reajuste para R$1.900,00 

(mil e novecentos reais) ao mês. Afirma a parte autora que a ré não vem 

efetuando o pagamento referente aos meses de Maio, Junho, Julho, 

Agosto, Setembro de 2017, débitos pendentes no valor de R$ 13.601,80 

(treze mil seiscentos e um reais e oitenta centavos) devidamente 

corrigidos. A parte Reclamante reconhece dívida, mas não concorda com 

juros moratórios cobrados no valor de 6%. Assim vejamos: PAGE 2 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0018491-50.2015.811.0001 

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Antônio Francelino 

Costa Recorrido: Sandra Patrícia da Silva Gonçalves EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL E MULTA RESCISÓRIA. 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO FIXADA DE ACORDO 

COM O VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O valor 

da condenação deve ficar adstrito ao valor previsto no contrato de aluguel 

celebrado entre as partes, sobre o qual incidirão os acréscimos legais. 

Débitos cujos valores foram atualizados pela parte recorrente, sem que 

houvesse previsão contratual nesse sentido. Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A juíza leiga que elaborou o projeto de sentença, o qual foi 

homologado pelo douto juiz togado, analisou com percuciência as 

alegações das partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o 

direito. Destarte, a sentença deve ser mantida. Para melhor compreensão, 

transcrevo excertos da r. sentença: “(...) A parte reclamada embora 

devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível. Desta 

forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da reclamada na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Alega a 

parte que é credora da reclamada referente a valores correspondentes 

aos aluguéis dos meses de Abril, Maio e Junho de 2014, e a multa 

rescisória prevista no contrato. Pois bem. Não há nos autos, prova capaz 

de afastar a responsabilidade da parte reclamada pelo pagamento do 

débito informado. Desta forma, a parte reclamada deve arcar com o valor 

dos danos materiais apresentados na exordial, ou seja, no montante de R$ 

3.040,00 (três mil e quarenta reais). Diante do exposto, com fulcro no art. 

269, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

3.040,00 (três mil e quarenta reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

vencimento dos aluguéis. (...)” A parte recorrente pleiteia que o valor da 

condenação corresponda ao montante vindicado na petição inicial. 

Todavia, o valor do pedido inicial já está acrescido de juros e correção 

monetária e o contrato celebrado entre as partes não possui essa 

previsão. Assim, o juízo monocrático decidiu com acerto ao fixar o valor 

da condenação de acordo com o débito principal, o qual será atualizado 

conforme o comando sentencial. Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade 

jurídica de custeio das despesas do processo, tendo como limite temporal 

a ocorrência da prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito/Relator Desta forma, tomando por premissa a quantia de R$ 

13.601,80 (treze mil seiscentos e um reais e oitenta centavos) referente 

aos meses de aluguel atrasados, entendo como devida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para condenar parte a 

Reclamada a pagar o valor de R$ 13.601,80 (treze mil seiscentos e um 

reais e oitenta centavos) referente aos encargos locatícios, acrescido de 

juros legais e correção monetária a partir da citação. Para fins de 

execução da sentença, determino à parte Reclamante que junte aos autos 

demonstrativo do débito, de acordo com este julgado. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 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 10 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ OAB - MT0021902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001308-13.2017.8.11.0055 AUTOR: THIAGO GREGORIO 

MARTINEZ RÉU: MARCOS JOSE DE LIMA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. 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. 

Preliminar Da revelia A parte Reclamada, apesar de devidamente intimada 

conforme consta nos autos, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou defesa e tampouco justificou sua ausência 

no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia. 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. 

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. O caso se refere a reclamação 

com pedido de indenização por danos morais e materiais formulados pela 

Reclamante, visando ser compensada pela falha na prestação dos 

serviços da Reclamada, que tendo sido contratada para pintura da sua 

casa no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) conforme o contrato 

juntado nos autos, na qual não foi concluída causando diversos 

infortúnios à parte demandante. Pois, bem, conforme documentos 

colacionados aos autos, restaram incontroversos os fatos alegados na 

inicial. Verifico que houve falha na prestação dos serviços da parte 

Reclamada, já que não restou demonstrado que o serviço contratado foi 

corretamente prestado dentro dos modos e prazos previstos, devendo a 

Reclamada ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

demandante. Quanto ao dano moral, ainda que evidente que só o 

descumprimento contratual não gera tal dano. Tal situação certamente não 

ultrapassa a margem do mero dissabor, não ensejando, portanto 

reparação moral na forma da Lei. Quanto ao pedido de danos materiais, 

vige a regra de que o dano material passível de indenização é unicamente 

aquele devidamente comprovado. Desta forma, entendo que a Ré deverá 

ressarcir à Reclamante apenas de R$ 3.700,00 (três mil setecentos reais) 

referente ao valor pago a mais e multa contratual pelos serviços que não 

restaram efetivamente prestados. Ante o exposto, reconheço a revelia da 

Reclamada e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada: a) condenar a 

Reclamada a pagar a quantia de R$ 3.700,00 (três mil setecentos reais) a 

título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção 

monetária a contar do efetivo desembolso. b) e o pagamento da multa por 

descumprimento da liminar proferida, minorada ao valor de R$ 21.900,00 

(vinte um mil e novecentos reais) 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 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO REINA SILVANO DE SOUSA (REQUERENTE)

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (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: 8010497-90.2017.8.11.0055 REQUERENTE: CLAUDIO REINA 

SILVANO DE SOUSA, GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA 

REQUERIDO: JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. DO MÉRITO. Restou demonstrado 

nos autos, que as partes se envolveram em acidente de trânsito de 

natureza colisão por culpa da conduta negligente das Reclamadas, 

conforme restou evidente no Boletim de Ocorrência e demais documentos 

colacionados aos autos. Destarte, há que se apurar se houve ou não dolo 

ou culpa do agente na ocorrência do evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. A manobra realizada pelo veículo da 

primeira reclamada exigia o máximo de atenção e cuidado do motorista, de 

modo que age com culpa quem esta na pista da esquerda para manobrar 

para pista direita, deixando de observar a carro da parte autora que já se 

encontrava na faixa para a qual se deslocou. Assim, não havendo dúvida 

quanto à culpa da reclamada, cabível a indenização para compor os danos 

materiais em decorrência do acidente de trânsito. Ademais, apesar de 

insurgirem-se as Reclamadas quanto aos orçamentos apresentados, esta 

não juntou nenhum outro que pudesse confrontar ou justificar suas 

assertivas, devendo arcar com os valores orçados no menos gravoso. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para, solidariamente: a) condenar as Reclamadas ao 

pagamento da importância de R$ valor de R$ 7.490,04 (Sete mil e 

quatrocentos e noventa reais e quatro centavos) pelos danos materiais, 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso. 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 9.099/90. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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: 1001101-14.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ELTON BRIZOLLA 

DE CAMARGO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, KROTON 

EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório. 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. Do Julgamento Antecipado da Lide 

Entendendo suficientes as provas constantes dos autos, passo ao 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Mérito. Noticia a 

Reclamante que foi impedida de fazer matrícula na Instituição da 

Reclamada, tendo em vista que havia um debito no valor de R$4.470,24 

(quatro mil quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), relata 

ainda que pleiteou o financiamento junto ao FIES, entregando os 

documentos necessários. Em sua defesa a Reclamada alega que não 

ocorreu a aprovação do FIES no segundo semestre de 2016 em favor da 

parte Reclamante, que o débito é legítimo e que não houve a prática de 

qualquer ato ilícito passível de indenização. Da análise dos autos e do 

conteúdo probatório nele consignado tenho que razão não assiste à parte 

Reclamante. Restou incontroverso que a Autora não teve obtenção de 

financiamento educacional (FIES), junto à instituição financeira no segundo 

semestre de 2016. Sendo assim os débitos cobrados devidos, conforme o 

extrato juntado nos autos. Destarte, que o Reclamante confirma que não 

aditou o FIES 2016/02, que teria sido compensado pelo credito que ainda 

possuía no semestre posterior, uma vez que não a prova neste sentido. 

Insta consignar que, cabe ao autor, a constituição do seu direito, nos 

termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Anoto que a 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também 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 verifico no presente caso. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a improcedência. Embora certamente a situação 

experimentada tenha gerado aborrecimentos, no entanto não podem 

meros transtornos ser alçados ao patamar de um abalo moral indenizável. 

Assim, o fato alegado, por si só, não tem o condão de gerar danos morais. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. E 

confirmar a liminar anteriormente concedida Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 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 Juiz Leigo 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/MT 14 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011638-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AYLLA CRISTINE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL BORGES DE BRITO (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: 8011638-81.2016.8.11.0055 REQUERENTE: AYLLA CRISTINE 

FRANCA REQUERIDO: EMANUEL BORGES DE BRITO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 
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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. 

Preliminar. Da revelia. A parte Reclamada, apesar de devidamente intimada 

conforme o ID nº11104622, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. 

Noticia a Reclamante que no dia 26/05/2016 deixou o seu veículo 

(Peugeot), Branco, ano de fabricação 2005, placa KAR 97658, 

estacionado na rua ao lado do estabelecimento que iria (bar/ restaurante); 

que após 10 min ao após chegar ao local deparou com a viatura da policia 

militar próximo ao seu veiculo, a requerente levantou e foi ao seu encontro 

quando constatou que o requerido tinha quebrado os vidros do seu 

veiculo e subtraindo os pertences que ali estavam tendo sido flagrado pelo 

policial militar. Sendo assim, pelo que pleiteia ressarcimento material e 

indenização por danos morais. A análise da responsabilidade civil por atos 

ilícitos praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma 

conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação 

ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. In casu, da análise da dinâmica dos 

fatos narrados pelas partes, verifica-se que foi a parte Reclamada a 

responsável pela ocorrência do evento conforme o BO juntado nos autos. 

Dessa forma está provada a ação, o dano e a relação de causalidade. 

Assim, resta comprovado que a parte Reclamada agiu com culpa, devendo 

responder pelos danos causados. Quanto aos danos materiais entendo 

devida a restituição do valor pago pelo conserto do veículo avariado, na 

importância de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Já no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 ( dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, reconheço a revelia da parte Reclamada e 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial condenando a parte Ré, a: a) pagar o valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, acrescidos de 

juros de 1% a.m e correção monetária (INPC), a partir da data do evento 

danoso; e b) pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a contar do evento danoso 

e correção monetária (INPC) a contar desta data. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, no 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/MT 14 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE JESUS FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001040-56.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MAURICIO DE 

JESUS FURLAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 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. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. DO MÉRITO O caso se refere ao pedido de 

indenização de danos morais e materiais formulados pelo Reclamante, 

visando ser compensado pela falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, por suspender os serviços de energia elétrica por de 13 dias, 

diante do fato da adequação do medidor de energia, na qual teria 

dispendido o valor de R$1.210,00 (mil duzentos e dez reais), conforme os 

documentos anexados nos autos. Nota-se, que a reclamada alega que 

procederam vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel 

em comento e detectaram a existência de irregularidades, entretanto, os 

laudos existentes neste processo foram elaborados e assinados por 

técnicos da própria reclamada, de modo que se trata de documento 

produzido de forma unilateral. Nesse contexto, conclui-se que na verdade, 

a parte Reclamada não se preocupou em adotar as cautelas necessárias 

no intuito de averiguar a suposta irregularidade apontada pelo consumidor, 

porquanto o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora seria de sua incumbência, a 

luz do que preconiza o artigo 333, II, do CPC, não olvidando, ainda, diante 

da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, mais 

especificamente o disposto no art. 6º, inciso VIII do referido codex. Diante 

disso, por mais que existam regulamentos possibilitando o exercício de 

autotutela, não há como coadunarmos a descarada violação às garantias 

Constitucionais, em especial o direito de ampla defesa e da presunção de 

inocência. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há porque imputar ao consumidor o ônus de eventual 

irregularidade no medidor; Registra-se ainda, que o fornecimento de 

energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações 

de consumo, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Desse modo, não se pode reconhecer como 

legítimo o ato administrativo praticado pela empresa Reclamada, tal fato 

não pode ser imputado unilateralmente ao Consumidor. Nesse sentido, o 

julgado: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MEDIÇÃO DO 

CONSUMO DE FORMA IRREGULAR. O conjunto probatório produzido nos 

autos demonstra que o autor foi cobrado por débito oriundo de 

recuperação de consumo, em função de suposta irregularidade apurada 

no medidor de energia elétrica, cobrança a qual é objeto da presente lide. 

Embora os atos da concessionária gozem de presunção de veracidade, 

caberia à ré demonstrar que, mesmo diante da violação do medidor de 

energia, o autor teria se beneficiado da suposta fraude ou irregularidade, 

ou que a cobrança durante o período irregular teria ocorrido a menor ao 

serviço efetivamente prestado. Diante da ausência de provas nesse 

sentido, é impossível apurar a existência de consumo a recuperar, já que 

inviável averiguar se o autor teria se aproveitado da situação, e efetuado 

pagamento menor que o devido. Isto porque a ré não trouxe aos autos o 

histórico do consumo de forma integral, relativo ao período de consumo 

após a troca do medidor, visto que tal prova seria imprescindível para 

verificar se o faturamento teria aumentado ou diminuído depois de sanada 

a fraude, já que poderia demonstrar a diferença do consumo entre o 

período irregular e o regular. Mesmo intimada para fazê-lo, a ré não se 

manifestou, quedando-se inerte quanto à produção de tal prova. Assim, 

diante da ausência de provas das alegações da ré, considerando-se 

ainda a inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação 

consumeirista, é caso de desconstituir o débito que está sendo cobrado 

do autor, como bem julgou a sentença recorrida, razão pela qual a decisão 

recorrida deve ser mantida na íntegra. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004614210, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 13/03/2014). Ademais, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em suspender os serviços por mais de 13 

dias, implica em dano moral passível de indenização, posto que 

demonstrada a conduta culposa/negligente da parte Reclamada. Portanto, 

a Reclamada não se desincumbiu a contento de comprovar a prática de 
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fraude pela parte Reclamante, tampouco a efetiva existência do defeito 

que teria ensejado o faturamento a menor, estando demonstrada a 

conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa 

prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente 

excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 

51, § 1º e incisos do CDC. Por fim, no que tange ao pedido de danos 

materiais relativo ao pagamento com as despesas da troca do medidor, 

entendo devido, impõe-se a restituição do valor pago, todavia em sua 

forma simples, por não se amoldar o caso a hipótese prevista no 

parágrafo único do art. 42 do CDC. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

1-CONDENAR as reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a 

contar desta data e juros de 1% a.m. a contar da citação; 2- CONDENA a 

reclamada, ao pagamento de R$1.210,00 (mil duzentos e dez reais), a 

título de danos materiais, corrigido monetariamente (INPC) e juros de 1% 

a.m. a contar da citação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. 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-MT 14 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (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: 1000668-10.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 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 a parte 

Reclamante que manteve contrato de prestação de serviços de telefonia e 

internet com a Reclamada e que após pedido de cancelamento dos 

serviços passou a receber uma série de cobranças ostensiva sobre o 

débito relativo a uma suposta multa contratual por fidelização por serviços. 

Da análise do conteúdo probatório constante dos autos, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Neste sentido, entendo que a alegação do 

consumidor de que teria sofrido abalos morais em razão de meras 

cobranças não se traduz em hipótese, por si só, capaz de gerar o dever 

de indenizar. Nesse panorama, a mera cobrança indevida, e tentativa de 

negociação extrajudicial de débito, em que pese causar compreensível 

incômodo ao consumidor, não pode ser considerada como capaz de gerar 

abalos morais indenizáveis, já que não ultrapassa a subjetividade da parte 

Reclamante, notadamente porque as cobranças indevidas não tiveram a 

capacidade de prejudicar o crédito da parte autora, porquanto não há a 

comprovação da inscrição do seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito e muito menos restou comprovado o pagamento 

indevido pela cobrança. Ocorre que somente se pode reputar passível de 

indenização por danos morais aqueles fatos que extrapolem os limites da 

razoabilidade, pois “...só deve ser reputado como dano moral à dor, 

vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no transito, entre 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, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos” (Filho, Sérgio 

Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 

99). De tanto, resulta que o pedido de indenização por danos morais não 

se sustenta, pois que, para o acolhimento da pretensão indenizatória por 

ato ilícito, necessário que se comprove a ocorrência de uma ação, de um 

resultado danoso e que, entre esses episódios, haja um nexo de 

causalidade, o que inocorreu na espécie. Pelo exposto, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95 e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juiz Leigo 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- MT 15 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FERNANDA SASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (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: 8010280-47.2017.8.11.0055 REQUERENTE: RAFAELA 

FERNANDA SASSO REQUERIDO: ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO 

DE TELEFONIA LTDA. - ME Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fundados na omissão e 

contradição ocorrida na sentença, no que se refere ao julgamento da 

demanda por ausência das condições da ação. Em que pese as 

considerações da embargante, não prosperaram os embargos, tendo em 

vista que foram apreciadas todas as questões jurídicas suscitadas pelas 

partes, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão no 

julgamento. E, dessa forma, ausentes, portanto, as hipóteses previstas no 

art. 1.022, incisos I e II, do CPC. A pretensão da embargante é rever a 

matéria já decidida e enfrentada na sentença. Impossibilidade de 

reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. Ora, 

a não concordância com a decisão, não significa que essa seja omissa ou 

contraditória, não se prestando os embargos como meio de novo 

julgamento. Apresentadas as razões necessárias à solução da 

controvérsia mostra-se inoportuno a apresentação de embargos para fins 

de prequestionamento, já que não é imposto ao julgador se manifestar 

quanto a todos os artigos citados. Inclusive, o prequestionamento não está 

entre as hipóteses de cabimento do presente recurso. Assim decidiu o 

STJ: “Mesmos nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, devem se observar as lindes do art. 1.022 do CPC 

(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana, 

integrativa a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil para 

o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp. 13.843-0-SP, Edcl, rel. 

Ministro Demócrito Reinaldo). Desse modo, não há que se falar em 

omissão, quando suscitados os elementos de convicção para julgamento 

da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do 

CPC, c.c. art. 38, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, conheço dos 

Embargos, e os JULGO IMPROCEDENTES, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95 c/c 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. Sem custas e 
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honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. 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-MT 017 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 1001501-28.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ANGELITA LEITE DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO 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. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à 

preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a 

necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser 

suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, 

não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de 

residência em nome próprio, sendo a simples indicação satisfatória ao 

cumprimento do requisito legal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo 282, do CPC, determina que basta 

a mera indicação do endereço da parte autora para recebimento da 

petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do comprovante de 

residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo Nº 

70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, deixo de 

acolher a preliminar de incompetência territorial por ausência de 

comprovante de endereço em nome próprio. MÉRITO O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a Reclamada. A despeito das alegações 

esposadas na peça defensiva que pudesse legitimar a existência do 

débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em 

demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 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. 

Diante da negativa da Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a 

regularidade dos débitos, a existência da relação jurídica entre as partes, 

apresentando o contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, 

se a contratação foi realizada por “call Center”, ônus do qual não se 

desincumbiu. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido, a declaração 

de inexistência do débito é medida que se impõe. No entanto, não obstante 

se reconheça a conduta negligente por parte da Reclamada, consistente 

na falha na prestação dos serviços, no caso dos autos, existem danos 

morais suportados por parte da Requerente. Insta consignar que a 

Reclamante possui outra anotação junto ao SERASA/SPC, porém, 

superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no 

presente caso, deve ser levado em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

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. e b) condenar a Reclamada a pagar o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo aos débitos ora discutidos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. 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-MT 17 de fevereiro de 2018 Angelo 

Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000514-89.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ROSANGELA 

CLEMENTE REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. Aplicação da Súmula 385 

STJ A preliminar se confunde com o mérito da causa e com ele será 

decidida. DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Rejeito a preliminar suscitada, visto que 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. 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 Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica coma Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito, que ensejou anotação junto ao 

SERASA. A Reclamada apresentou contestação, aduzindo, em apertada 

síntese que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse ensejar a 

reparação por danos, pois a cobrança é devida, vez que se trata de 

cessão de direitos creditórios aos débitos que a Reclamante possuía com 

a empresa “Banco do Brasil”. No presente caso, verifica-se que a parte 

Reclamante nega os débitos apontados e qualquer relação jurídica com a 
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Reclamada, desta forma, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da Reclamante, cabia à parte reclamada 

comprovar a regularidade do débito e a existência de relação jurídica entre 

as partes, apresentando o contrato que originou o débito, devidamente 

assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call 

Center”, ônus do qual não se desincumbiu. Da análise dos documentos 

apresentados pela parte Reclamada, verifico que não consta o contrato 

originário do débito, devidamente assinado pela parte Reclamante e nem 

mesmo o contrato de cessão de crédito individualizado. Portanto, não 

trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, ônus da qual 

lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está 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. 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 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada; e b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a 

partir do arbitramento. Oficie-se o SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais, relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. 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-MT 017 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA REZENDE DE MENDONCA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001387-89.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JUCELIA REZENDE 

DE MENDONCA PESSOA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. PRELIMINAR 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. O 

caso se refere ao pedido de inexigibilidade de débitos c/c indenização por 

danos morais e tutela antecipada formulado pelo Reclamante, visando ser 

compensado pela falha na prestação do serviço da Reclamada, diante do 

fato da cobrança de valores referentes a recuperação de consumo em 

face de irregularidade constatada na UC. De outro lado, a parte reclamada 

alega que procederam vistoria no sistema de medição de energia elétrica 

do imóvel em comento e detectaram a existência de irregularidades, bem 

como que houve a realização de laudo pericial no medidor por órgão 

federal independente e imparcial (INMETRO/IPEM). Entretanto, não carreou 

aos autos a mencionada prova, pois os laudos existentes neste processo 

foram elaborados e assinados por técnicos do Laboratório de Ensaios de 

Medidores Eletromecânicos (LEMEM) e empresa RELUZ (Serviços Elétricos 

Ltda.), de modo que se trata de documento produzido de forma unilateral, 

sem força o suficiente para comprovar que anomalia constatada gerou um 

consumo a menor, ao ponto de resultar um crédito de R$ 3.369,36 (três mil 

trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme 

fatura eventual apresentada. Diante disso, por mais que existam 

regulamentos possibilitando o exercício de autotutela, não há como 

coadunarmos a descarada violação às garantias Constitucionais, em 

especial o direito de ampla defesa e da presunção de inocência. Além do 

que, a própria regulamentação da ANEEL, em seu art. 37 impõe à 

Concessionária além de direitos, deveres, os quais não se têm notícia do 

cumprimento, que é senão o dever de verificar periodicamente os 

medidores de energia elétrica instalados na unidade consumidora. Assim, 

se a própria Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque 

imputar ao consumidor o ônus de eventual irregularidade no medidor, pois 

não é razoável que permaneça comodamente por meses sem verificar os 

medidores e depois venha por todo esse tempo proceder revisão do 

faturamento que alcança valores significativos, quando não 

estratosféricos, tornando-se a mais das vezes impagáveis. Frise-se, que 

da análise do histórico de consumo do medidor instalado na residência da 

parte Reclamante, não há sequer redução brusca no consumo a fim de 

levar a conclusão quanto a existência de eventual fraude a fim de 

beneficiar o consumidor, o que gera completa incerteza em ter havido 

alguma apropriação indevida de energia elétrica pelo autor, considerado o 

período como um todo. Ainda, não obstante a alegação da Reclamada de 

ter sido constatado na inspeção realizada por seus funcionários eventual 

irregularidade, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que nos 

leve a concluir tenha ele concorrido para fraudá-lo, a fim que passasse a 

não registrar o consumo correto de energia elétrica, beneficiando-se com 

o pagamento a menor. Registra-se ainda, que o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Assim, tratando-se de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores previstas 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações. Também, não é 

razoável que a Concessionária de Energia inspecione e proceda a 

averiguação do suposto vicio, sem a presença do titular da unidade 

consumidora ou sem ao menos verificar em um primeiro momento se além 
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da constatação da violação outros fatores também possam ter contribuído 

para a eventual redução do consumo. Desse modo, não se pode 

reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela empresa 

Reclamada, posto que, independentemente do motivo que levou o medidor 

registrar um consumo menor do que àquele usualmente utilizado, que 

frise-se, NÃO É O CASO DOS AUTOS, tal fato não pode ser imputado 

unilateralmente ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca 

do por que das variações desses registros, que, diga-se de passagem, 

por si só não são suficientes a comprovar eventual desvio de energia 

elétrica. Nesse sentido, o julgado: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

ACERCA DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE FORMA IRREGULAR. O conjunto 

probatório produzido nos autos demonstra que o autor foi cobrado por 

débito oriundo de recuperação de consumo, em função de suposta 

irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, cobrança a qual é 

objeto da presente lide. Embora os atos da concessionária gozem de 

presunção de veracidade, caberia à ré demonstrar que, mesmo diante da 

violação do medidor de energia, o autor teria se beneficiado da suposta 

fraude ou irregularidade, ou que a cobrança durante o período irregular 

teria ocorrido a menor ao serviço efetivamente prestado. Diante da 

ausência de provas nesse sentido, é impossível apurar a existência de 

consumo a recuperar, já que inviável averiguar se o autor teria se 

aproveitado da situação, e efetuado pagamento menor que o devido. Isto 

porque a ré não trouxe aos autos o histórico do consumo de forma 

integral, relativo ao período de consumo após a troca do medidor, visto 

que tal prova seria imprescindível para verificar se o faturamento teria 

aumentado ou diminuído depois de sanada a fraude, já que poderia 

demonstrar a diferença do consumo entre o período irregular e o regular. 

Mesmo intimada para fazê-lo, a ré não se manifestou, quedando-se inerte 

quanto à produção de tal prova. Assim, diante da ausência de provas das 

alegações da ré, considerando-se ainda a inversão do ônus da prova, por 

tratar-se de relação consumeirista, é caso de desconstituir o débito que 

está sendo cobrado do autor, como bem julgou a sentença recorrida, 

razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004614210, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 13/03/2014). Logo, a suposta irregularidade encontrada no aparelho de 

medição de consumo de energia, isoladamente considerada e sem a 

observância do devido processo legal ou a demonstração do efetivo 

envolvimento da parte Reclamante no fato, não possui o condão de 

imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da diferença a maior 

encontrada, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. 

Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, 

que não se desincumbiu a contento de comprovar a prática de fraude pela 

parte Reclamante, tampouco a efetiva existência do defeito que teria 

ensejado o faturamento a menor, o que não é o caso dos autos, estando 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Em relação aos 

danos morais, não ficando demonstrado nos autos o efetivo corte de 

energia elétrica no imóvel da Reclamante e, tampouco, a negativação do 

seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, ocorrendo somente a 

inserção do valor apurado como recuperação de consumo, caracteriza 

apenas, mero aborrecimento, não configurando o dano moral pleiteado, 

pois as pequenas contrariedades da vida, os dissabores, não são tidos 

como causa de indenização econômica. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

DECLARAR inexistente a cobrança da fatura de recuperação de consumo 

no valor de R$ 3.369,36 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta 

e seis centavos). E confirmar a medida liminar anteriormente concedida 

nos autos. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

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-MT 17 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001396-51.2017.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA 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: 1001396-51.2017.8.11.0055 REQUERENTE: RAFAEL PAREDES 

NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

REVELIA A parte Reclamada fora devidamente intimada, todavia, deixou de 

apresentar nos autos contestação no prazo legal, razão pela qual, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, decreto a revelia da parte ré. MÉRITO 

Noticia a Reclamante que é cliente da Requerida e que solicitou a religação 

de sua energia com urgência no dia 01/11/2017, considerando que estava 

suspensa por falta de pagamento; que efetuou o pagamento de todas as 

faturas que estavam em aberto, a fim de que a energia fosse 

restabelecida no prazo de 4 (quatro) horas. No entanto, a Reclamada 

apenas religou a energia na residência da autora depois de 5 dias. 

Frisa-se, que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

tem fundamento o direito pleiteado pela parte autora. 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. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos 

e serviços para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. Quanto aos 

danos morais, não há se olvidar que a conduta ilícita da Reclamada, 

acarretou-lhe transtornos que superam os pequenos inconvenientes que 

se há de tolerar no cotidiano. Configurado o ato ilícito, por ele deve 

responder a Reclamada, devendo o valor da condenação traduzir justa 

reparação, que observe a necessidade de prevenção, punição e 

educação do ofensor. Nesse sentido o julgado: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. POSTE ONDE LOCALIZADO O 

MEDIDOR AVARIADO POR DESCARGAS ELÉTRICAS EM RAZÃO DE 

FENÔMENOS NATURAIS. CONSERTO PROCEDIDO PELO CONSUMIDOR. 

SOLICITADA RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. 

PRAZO SUPERIOR AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. 

DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. O nexo de causalidade entre o fato 

ocorrido e os danos suportados restou demonstrado pelo autor, quer seja 

pela prova testemunhal, quanto pela documental. Em contrapartida, a 

concessionária embora pretenda excluir sua responsabilidade atribuindo à 

culpa pela demora na religação da energia ao recorrido, não logrou 

comprovar sua tese, na medida em que não acostou aos autos quaisquer 

provas a afastar as produzidas pelo recorrido. Assim, em sendo 

restabelecida a energia cerca de três dias após a solicitação, em prazo 

maior do que o previsto na Resolução 414/2010 para as ligações de 

emergência (quatro ou oito horas), configurada a falha na prestação de 

serviços. E, diante da responsabilidade objetiva da concessionária frente 

ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC impõe-se a esta o 

dever de indenizar os danos materiais consistentes na perda de alimentos 

acondicionados no freezer, na quantia de R$ 1.500,00. Quanto aos danos 

morais igualmente configurados, pois a parte ré submeteu o consumidor à 

demora injustificável na solução da questão, levando cerca de três dias 

para o restabelecimento da energia, período em que o consumidor viu-se 

privado do serviço essencial, ultrapassando os meros dissabores do 

cotidiano. Por fim, o quantum indenizatório arbitrado em R% 2.712,00 não 

comporta redução, pois adequado às circunstâncias do caso concreto, 
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bem como aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis em casos 

análogos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004660429, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 22/04/2014). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, decreto à revelia da parte reclamada e julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a 

pagar a Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ); 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-MT 17 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012021-93.2015.8.11.0055
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ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE LIMA CAMPOS - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

JOÃO APARECIDO DIAS (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: 8012021-93.2015.8.11.0055 REQUERENTE: ANTONIO 

RAMUNDO DA SILVA, ISABEL MENEZES BAIOCHO DA SILVA 

REQUERIDO: NILTON DE LIMA CAMPOS - TRANSPORTES - ME, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JOÃO APARECIDO 

DIAS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais, com pedido de liminar, proposta 

por Fonseca e Gomes Ltda. em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, diante da suposta falha na prestação dos 

serviços. PRELIMINAR DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Rejeito a preliminar suscitada, visto que 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. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As 

condições maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a 

reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por 

este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus fatos 

alegados 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, inciso II, do CPC. Aduz a 

reclamante que ficou 2 dias sem energia elétrica em sua unidade 

consumidora, devido a derrubado de fios elétricos que danificaram seu 

padrão. Afirma que acionou a concessionária para que o problema fosse 

resolvido, mas está se negou a efetuar o conserto, alegando que a 

responsabilidade pelo padrão de energia elétrica é do usuário dos 

serviços, devendo este arcar com o reparo do mesmo. Pois bem. A 

empresa ré, na qualidade de concessionária prestadora de serviços 

públicos, está obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e 

contínuo, a teor do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido, tem o dever de zelar pela boa prestação dos 

serviços. No caso, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser 

analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a 

responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal, que estatui: 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, assegurando o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Ainda, pela teoria do risco do negócio, explicitamente albergada no artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem 

objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação 

de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham. Enfatizando 

os contornos da teoria do risco do negócio: Aquele que aufere benefícios 

com uma dada atividade também deve arcar com os riscos desta, ou seja, 

com os malefícios que esta possa produzir na seara jurídica alheia, mais 

precisamente, com os danos que origine. (Responsabilidade Civil- Dano e 

Defesa do Consumidor, Del Rey, 2001, p 58/59). O fornecedor não pode 

se furtar aos riscos e tormentos da sua atividade econômica, muito 

menos, transferi-los para o consumidor. A objetividade da sua 

responsabilidade foi talhada na legislação protecionista justamente para 

blindar a posição jurídica do consumidor, ao qual não podem ser atribuídos 

os problemas e imperfeições surgidos na prestação de serviços que 

constitui a atividade empresarial do fornecedor. A reclamada, ao negar a 

culpa no evento e afirmar que inexiste registro de incidência que pudesse 

ocasionar os danos relatados pela parte reclamante transfere para si o 

ônus probatório (art. 373, II, CPC). Dessa forma, comprovado o defeito no 

serviço (fornecimento de energia elétrica), os danos e o nexo de 

causalidade, imperativo é o dever da reclamada em reparar os prejuízos 

causados à parte reclamante. Neste sentido, destaca-se precedente da 

Egrégia Turma Recursal deste Estado: SOBRECARGA/OSCILAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICOS. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS 

EVIDENCIADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. A responsabilidade da concessionária demandada é 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c 

o artigo 22 do mesmo diploma, de modo que é responsável pelos danos 

causados aos seus consumidores, decorrentes da falha na prestação do 

seu serviço. 2. É devida a reparação material pelos danos causados, 

decorrentes da queda de energia elétrica que ocasionou a queima dos 

eletrodomésticos da parte Autora, porquanto restou comprovado o nexo 

causal entre o dano causado e a ineficiência do sistema de proteção da 

rede elétrica mantida pela concessionária. 3. Dano moral evidenciado. Não 

se pode deixar de reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia do 

sistema de prestação dos serviços de energia elétrica pela parte 

Recorrente, não apenas quando da ocorrência da oscilação da energia 

elétrica na residência da parte Autora, mas, especialmente, ante a 

negativa do ressarcimento dos bens que restaram danificados em face 

daquele evento danoso, são fatos que indubitavelmente ultrapassam a 

seara do mero desconforto configurando efetiva lesão à personalidade, 

tratando-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova de efetivo prejuízo, 

pois presumido, conforme as regras de experiência comum. 4. Redução 

do quantum indenizatório fixado em sentença de R$-12.000,00 para 

R$-6.220,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 130339120118110001/2012, João Bosco Soares 

da Silva, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2012, Publicado no DJE 

29/08/2012). Destaquei. Não obstante, no que se refere ao pedido de 

indenização por dano moral, vê-se que a falha e a demora da reclamada 

impossibilitaram a parte autora de desenvolver suas atividades normais, 

bem como atender devidamente seus clientes, fato que ficou comprovado, 

inclusive, com os laudos que informaram a indisponibilidade dos sistemas 

devido ao ocorrido. Assim vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AMPLA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA TENSÃO. 

EQUPAMENTO ELÉTRICO DANIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. INCONFORMISMO DA RÉ. Relação de consumo. Queima de 

equipamento elétrico. Artigo 14 do CDC. Demonstrada nos autos a 

ocorrência de interrupção do serviço, bem como a oscilação de energia. 

Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Excludentes de 

responsabilidade não comprovadas. Fortuito interno. Súmula nº 94 desta 

Corte. Dever de indenizar. Dano material consistente na substituição de 
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peças do elevador da autora. Pessoa Jurídica. Hotel. Elevador danificado. 

Honra objetiva maculada. Súmula nº 227 do E. STJ. Dano moral 

configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor que 

atende aos critérios compensatório e punitivo-pedagógico. Sentença 

mantida. Recurso a que se nega seguimento, na forma do artigo 557, 

caput, do CPC. (TJRJ ? Apelação. Sétima Câmara Cível. Des(a). Andre 

Emilio Ribeiro Von Melentovytch - Julgamento: 28/11/2012) (grifei) Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

dano experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada (ENERGISA) a 

pagar a parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Defiro o pedido de exclusão das partes Reclamadas JOÃO 

APARECIDO DIAS e NILTON DE LIMA CAMPOS TRANSPORTES ME, 

conforme requerido no termo da audiência. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

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

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 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-MT 17 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (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: 8012357-63.2016.8.11.0055 EXEQUENTE: ADEMAR MOREIRA 

DE LIMA - ME EXECUTADO: ALICE DE FATIMA DA SILVA 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. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Apesar de haver pedido de 

realização de audiência de instrução e julgamento, entendo suficientes as 

provas constantes dos autos, podendo o feito ser julgado no estado que 

se encontra. PRELIMINAR DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na 

sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. MÉRITO O cerne da 

controvérsia consiste em, que a requerida é devedora de uma nota 

promissória no valor de R$ 1.500,00, alega que diversas vezes tentou 

receber, no entanto não obteve êxito. E que até a data de 01 de fevereiro 

de 2016, com juro, atualização de valores e honorários, chega a 

importância de R$ 5.875,46. (Cinco mil oitocentos e setenta cinco reais e 

quarenta e seis centavos), tendo que por fim, propor a ação. Em defesa a 

Reclamada aduz que já quitou a nota promissória, na qual efetuou o 

pagamento em 7(sete) parcelas, sendo 6(parcelas) no valor de R$200,00 

(duzentos reais) e a uma parcela no valor de R$300,00 (trezentos reais), 

com pagamento todo dia 28 de cada mês, totalizando assim o valor de 

R$1.500,00 (mil quinhentos reais), conforme os recibos juntados nos 

autos. E afirma ainda que, diante da quitação a nota promissória cabia a 

parte Reclamante ter devolvido o documento. No caso, observa-se pelos 

documentos acostados aos autos que não houve de fato qualquer ato 

ilícito praticado pela parte Reclamada. Ressalta-se, que a parte reclamada 

comprovou de forma satisfatória, o pagamento da nota promissória 

conforme digitalizado nos autos. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. 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-MT 18 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010578-78.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA - ME - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010578-78.2013.8.11.0055 EXEQUENTE: GRAFICA E EDITORA 

SANCHES LTDA - ME - EPP EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. As partes 

informaram por meio da petição digitalizada (ID10403345), que firmaram 

acordo e requerem a sua homologação. Ante o exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto 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 18 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000517-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH (EXECUTADO)

RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH (EXECUTADO)

WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000517-40.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: WAZLAWICH & 

WAZLAWICH LTDA - EPP, RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH, RODRIGO 

NISSOLA WAZLAWICH Vistos etc. I. Processe-se independentemente do 

pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. 

Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 
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pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000154-53.2018.8.11.0045

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:

ERIVAN SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTDÃO DE INTIMAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE , 21 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1000154-53.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.076,30 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MT0016168S 

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: 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004792-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BERTOLDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO)

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004792-66.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOAO BATISTA BERTOLDO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. I. Ante ao acórdão proferido, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a necessidade 

de hipossuficiência alegada. II. Após decorrido prazo, retorne-me 

conclusos, destacando que, a princípio, o autor logrou em juntar 

comprovante do valor investido e eventuais valores recebidos podem ser 

obtidos por extrato bancário, pelo próprio autor. III. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003699-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ALAN KERBER DIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003699-68.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: DARCI ALAN KERBER DIEL REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA Vistos etc. I. Tendo em vista certidão de fl. id. 10940441, na qual 

consta que a decisão inicial não fora cumprida, redesigno o ato para o dia 

05/03/2018 às 14:30 com realização no CEJUSC. II. Nos moldes do 

despacho inicial proferido à fl. id. 10200851, cite-se/intime-se as partes. III. 

Após, e somente após, retorne-me conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003699-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ALAN KERBER DIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003699-68.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: DARCI ALAN KERBER DIEL REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA Vistos etc. I. Tendo em vista certidão de fl. id. 10940441, na qual 

consta que a decisão inicial não fora cumprida, redesigno o ato para o dia 

05/03/2018 às 14:30 com realização no CEJUSC. II. Nos moldes do 

despacho inicial proferido à fl. id. 10200851, cite-se/intime-se as partes. III. 

Após, e somente após, retorne-me conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000391-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000391-87.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no 

sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, 

deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de 

tutela, devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, 

de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 
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inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MARTINS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000411-78.2018.8.11.0045 

AUTOR: JOAO JOSE MARTINS RIBEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. 

Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da perícia 

médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, 

de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005003-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005003-05.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANA PAULA FURTADO CANTANHEDE REQUERIDO: NILSON 

LOPES RODRIGUES Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a 

instrui. II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto 

no artigo 98 e seguintes do CPC. III. Processe-se em segredo de justiça, 

fulcro art. 155, inciso II do mesmo codex. IV. Postergo a análise do pedido 

de guarda provisória para após a fase postulatória, visto que os genitores 

litigantes ainda residem sob o mesmo teto, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. V. Determino a 

realização de estudo psicossocial, com o núcleo familiar em questão 

(genitora e criança), devendo ser averiguado se há indícios de atos de 

alienação parental e quem os vem praticando, bem como quem reúne 

melhores condições ao exercício da guarda da criança. Intime-se o Setor 

Psicossocial desta Comarca para a realização do estudo, incumbindo-lhes 

de fazer contato com todos os envolvidos e juntar aos autos o Estudo em 

30 (trinta) dias. VI. Quanto ao pedido de alimentos provisórios, adianto que 

a pretensão não deve ser acolhida, ao menos por ora, visto que não há 

prova da separação de fato, pelo que não se pode, realmente, avaliar a 

alegação de necessidade dos alimentos já que a autora não aufere renda 

e como demonstrado na inicial quem provem o sustento da família já é o 

requerido. Nessa esteira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. COABITAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. NÃO 

CABIMENTO. Residindo os litigantes sob o mesmo teto, juntamente com os 

filhos menores, presume-se que ambos contribuam diretamente para o 

sustento da prole, de forma que não se justifica a fixação de alimentos 

provisórios ou regulamentação unilateral de guarda. Precedentes. 

PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70067257568, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de 

Oliveira Eckert, Julgado em 17/12/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE 

ALIMENTOS. DESCABIMENTO. COBITAÇÃO. DESCABIMENTO. Residindo 

os litigantes sob o mesmo teto, juntamente com os filhos menores, 

presume-se que ambos contribuam diretamente para o sustento da prole, 

de forma que não se justifica a fixação de alimentos provisórios. 

RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 70073567356, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 28/06/2017). VII. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 05/03/2018, às 14h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

VIII. Cite-se a parte requerida para comparecimento, devendo o mandado 

conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). IX. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). X. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. XI. O não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, §8º). XII. Havendo desinteresse na autocomposição, o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, §8º). XIII. A 

audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, I). 

XIV. Abra-se vistas ao Ministério Público. XV. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. XVI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005042-02.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZET MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005042-02.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ELIZET MENDES DE ARRUDA REQUERIDO: MARINA 

COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI Vistos etc. I. Defiro a 

gratuidade processual. II. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

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

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. III. Ante a clara hipossuficiência do consumidor 

na relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida necessária 

para se determinar à parte requerida a juntada de cópia de contrato ou 

outro documento que evidencie a existência de relação jurídica com a 

parte autora, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. Da mesma forma, 

recomenda-se que a parte requerida traga aos autos pesquisa completa 

relativa aos órgãos de restrição ao crédito quanto à parte autora. IV. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 05/03/2018, às 

10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. VI. 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; VII. 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). VIII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). X. 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). XI. 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). XII. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XIII. Intime-se a parte autora para que, conforme 

disposto no art. 319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86552 Nr: 347-61.2013.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, COSTA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT), AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA, FERMAVI ELETROQUÍMICA 

LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, ADM DO BRASIL LTDA, 

HACKMANN, COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIO EDUARDO 

HOFF DA SILVA, AGRALE S.A, BANCO SOFISA S/A, DU PONT BRASIL 

S/A, MILENIA AGRO CIÊNCIAS S.A, MONSANTO DO BRASIL LTDA, 

BANCO FIBRA S.A, DU PONT DO BRASIL S.A DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES, CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA, BASF 

S/A, NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, BANCO BVA 

S/A, SIPCAM UPL BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT - 

5222, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, AMILTON 

SCHNEIDER - OAB:5840-B/MT, ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - 

OAB:46202/RS, BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES - OAB:SP/237.773, 

CARLOS EDUARDO RAMOS SILVEIRA - OAB:282.785/SP, DANIEL 

VIANA DE MELO - OAB:SP/309.229, DANTHE NAVARRO - 

OAB:SP/315.245, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235, FABIO 

CAPARROZ FERRANTE - OAB:OAB/SP 207.294, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367/MT, JOÃO CARLOS SILVEIRA - 

OAB:52.052/SP, JORGE LUIZ ZANON - OAB:14.705/RS, JOSÉ ERCÍLIO 

DE OLIVEIRA - OAB:27141-SP, JULIANA RESENDE CARDOSO PIVA - 

OAB:187.601/SP, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A/MT, 

MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:MT/8911, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.144/CE, RONALDO VASCONCELOS - OAB:SP/220.344, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT, VALMIR PONTES FILHO - 

OAB:2310/CE, WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37.333/SP

 Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração de fls. 2519/2529 em 

que o Banco Fibra sustenta (...). A Recuperação se manifestou no sentido 

de que a parte quer discutir os fundamentos da decisão, portanto é 

incabível os Embargos de Declaração.RELATEI. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Em primeiro lugar, rejeito de plano os Embargos de Declaração, 

vez que pretende discutir o ponto de vista da própria parte nos autos e 

discutir as razões da decisão. Para isso, há recurso próprio. Convém, no 

entanto, pontuar algumas situações (...). (...) .Rejeito os Embargos de 

Declaração vez que visam, de forma indiscutível, debater assunto afeto ao 

recurso de agravo. Quanto ao petitório da empresa NUFRAM de fl. 2190, 

onde declara que nunca concordou com a diminuição do valor, e que isso 

seria suficiente para a designação de assembleia de credores, temos que 

a questão merece ponderação.O ato que encaminha o plano de 

recuperação judicial para a assembleia de credores é a objeção (art. 56 

da Lei de Falências – já citado acima – em 30 dias). E dentro de tal prazo 

não houve insurgência formal da empesa NUFARM. O plano de 

recuperação judicial foi apresentado a fls. 642/749 e após tal temos a 

petição da NUFARM (fl. 931/932) que cujo texto é o seguinte (...) Da leitura 

da petição acima, resta inequívoco que a NUFARM estava peticionando 

para se expressar quanto à relação de crédito da Recuperação. (...) Em 

momento algum há qualquer apontamento ou insurgência a respeito do 

plano de recuperação judicial apresentado. (...). Quanto ao pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica de fls. 2586/2610, temos que o 

mesmo não pode ser acolhido neste procedimento especial, por expressa 

falta de enquadramento. Vejamos o que menciona o CPC:ART. 134 (...) 

Portanto, incabível tal pretensão nesta modalidade de processo.De 

qualquer forma, como o credor narra que a Recuperanda teria praticado 

atos escusos, convém abrir o contraditório para manifestação em 15 dias. 

Intime-se a Recuperanda.Em seguida, vista ao MP .Cumpra-se.LRV-MT, 20 

.2.18.CÁSSIO L. FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005268-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEYER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005268-07.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: MEYER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos etc. I 

– Cuida-se de execução fiscal promovida pelo CONSELHO REGIONAL 

DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CORE-MT) em face de MEYER PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME. É 

pacífico o entendimento de que os Conselhos Regionais das diversas 

profissões possuem natureza jurídica de autarquias federais e, sendo 

assim, que a competência para processar e julgar ações das quais sejam 

partes interessadas é da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da 

Constituição Federal. Ademais, a corroborar com tal entendimento, dispõe 

a súmula n° 66 do Superior Tribunal de Justiça que “compete a Justiça 

Federal processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de 

fiscalização profissional” (Súmula 66, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

15/12/1992, DJ 04/02/1993 p. 774). Nesse sentido, vejamos: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. ADIN 1.717/DF E SÚMULA 66 DO STJ. COBRANÇA DE 

CRÉDITOS. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 6.830/80. RECURSO 

PROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a 

inconstitucionalidade do art. 58, parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º 7º e 8º, da 

Lei nº 9.649/98, por ocasião do julgamento da Adin 1.717/DF, reafirmou 

que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas constituem 

atividade típica de Estado, mantendo a natureza de autarquias federais 

dos conselhos de fiscalização profissional, restando incólume o 

mandamento da Súmula nº 66 do eg. STJ, verbis: “ Compete à Justiça 

federal processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de 

fiscalização profissional. Por ainda possuir a condição de autarquia, face 

à suspensão da execução do artigo 58, parágrafos da Lei nº 9.649/98, 

caput e pelo eg. STF, pode o CRMV exigir, executivamente, com base em 

certidão de dívida, débito de seus filiados. Recurso provido. (AC 213174 

RJ 1999.02.01.047879-9, Sexta Turma especializada, Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, julgado em 19 de setembro de 2007, Rel. Benedito 

Goncalves). II – Isto posto, com base no art. 109 da CF e art. 64 do CPC, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e determino sua remessa à Subseção da Justiça Federal 

da cidade de Sinop-MT, juízo naturalmente competente. III – Intime-se e 

cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000019-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000019-41.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: CL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP Vistos 

etc. I – Cuida-se de execução fiscal promovida pelo CONSELHO 

REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (CORE-MT) em face de AGROPOLO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. É pacífico o entendimento de que os Conselhos 

Regionais das diversas profissões possuem natureza jurídica de 

autarquias federais e, sendo assim, que a competência para processar e 

julgar ações das quais sejam partes interessadas é da Justiça Federal, 

nos termos do art. 109 da Constituição Federal. Ademais, a corroborar 

com tal entendimento, dispõe a súmula n° 66 do Superior Tribunal de 

Justiça que “compete a Justiça Federal processar e julgar execução fiscal 

promovida por conselho de fiscalização profissional” (Súmula 66, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/1992, DJ 04/02/1993 p. 774). Nesse 

sentido, vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. AUTARQUIA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ADIN 1.717/DF E SÚMULA 66 DO 

STJ. COBRANÇA DE CRÉDITOS. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 

6.830/80. RECURSO PROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal, ao declarar 

a inconstitucionalidade do art. 58, parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º 7º e 8º, da 

Lei nº 9.649/98, por ocasião do julgamento da Adin 1.717/DF, reafirmou 

que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas constituem 

atividade típica de Estado, mantendo a natureza de autarquias federais 

dos conselhos de fiscalização profissional, restando incólume o 

mandamento da Súmula nº 66 do eg. STJ, verbis: “ Compete à Justiça 

federal processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de 

fiscalização profissional. Por ainda possuir a condição de autarquia, face 

à suspensão da execução do artigo 58, parágrafos da Lei nº 9.649/98, 

caput e pelo eg. STF, pode o CRMV exigir, executivamente, com base em 

certidão de dívida, débito de seus filiados. Recurso provido. (AC 213174 

RJ 1999.02.01.047879-9, Sexta Turma especializada, Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, julgado em 19 de setembro de 2007, Rel. Benedito 

Goncalves). II – Isto posto, com base no art. 109 da CF e art. 64 do CPC, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e determino sua remessa à Subseção da Justiça Federal 

da cidade de Sinop-MT, juízo naturalmente competente. III – Intime-se e 

cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000449-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHA LENIR BOZA CANABARRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000449-90.2018.8.11.0045 

AUTOR: ANTONINHA LENIR BOZA CANABARRO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica 

requerida liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque os 

documentos anexados aos autos não são suficientes a demonstrar, no 

presente momento, a incapacidade laborativa alegada, haja vista que aduz 

incapacidade para o trabalho entretanto deixou de apresentar atestados 

médicos que comprovassem que após o indeferimento administrativo 

devido a não constatação de invalidade na perícia a mesma continua com 

a incapacidade alegada. Por essas razões, entendo que os requisitos 

para a concessão da liminar vindicada não restaram demonstrados. IV. 

Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V. Antes de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. VI. 

Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: 

(65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional localizado na 

Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – 

MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 

periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VII. Os quesitos da 

parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar 

que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 

2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 

13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício IX. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. X. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 
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ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. XI. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. 

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, 

embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência de 

conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000373-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE TELEKEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000373-66.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: CARINE TELEKEN EXECUTADO: EVANDRO ALENCAR DOS 

SANTOS Vistos etc. Remeta-se o presente feito a Terceira Vara desta 

Comarca, em consonância com os autos indicados para distribuição em 

apenso, providenciando-se as baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIA ALEXANDRE DE SOUZA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000397-94.2018.8.11.0045 

AUTOR: DIVANIA ALEXANDRE DE SOUZA MENEZES RÉU: AYMORE 

Vistos etc. I. Trata-se de ação revisional de financiamento com pedido de 

tutela provisória de urgência propostos por Divania Alexandre de Souza 

Meneses, qualificada nos autos, em face de Banco Aymoré Crédito 

Financiamento de Investimento S/A LTDA, também identificado. II. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. III. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o contrato entabulado entre as partes deu origem aos 

seguintes processos: a) Autos nº. 3519-43.2017.811.0086 — Ação de 

Busca e Apreensão, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT, distribuído em 10/07/2017 e despachado em 21/07/2017; b) os 

presentes autos – nº. 1000397-94.2018.8.110045 — Ação revisional de 

Financiamento, em trâmite nesse juízo, distribuída em 20/02/2018. IV. Como 

se vê, trata-se de caso de conexão, visto que o objeto contido na ação de 

busca e apreensão, embora não sejam idênticos, abarcam o pedido 

contido na presente ação revisional e ainda não houve sentença 

prolatada. Já há entendimento firme no sentido da existência de conexão 

entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa 

de pedir remota, que é a hipótese dos autos, em que tanto a ação de 

busca e apreensão quanto a ação revisional de cláusulas tem por objeto o 

mesmo contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária em 

garantia. Nesse sentido: "Conflito de competência. Ação revisional de 

contrato cumulada com consignação em pagamento. Ação de busca e 

apreensão. Existência de conexão. Comunhão entre a causa de pedir 

remota. Reunião dos processos. - Deve ser reconhecida a existência de 

conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente 

entre a causa de pedir remota. - Há conexão entre ações de busca e 

apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em 

pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo 

contrato de financiamento celebrado entre as partes. Conflito de 

competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente" (ut 

CC 49.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 

08.02.2006, DJ 20.02.2006 p. 200). V. Conclui-se, portanto, que, havendo 

conexão entre as ações revisional e de busca e apreensão desde antes 

da prolação da sentença na busca e apreensão, é imprescindível sua 

apreciação conjunta, vez que, caso constatada a existência de cláusulas 

abusivas na ação revisional, imperioso se fará o afastamento da mora, 

sendo essa, por sua vez, requisito essencial para a procedência da ação 

de busca e apreensão. VI. Ademais, como é cediço, como forma de evitar 

futuras decisões dissonantes a respeito de temas convergentes, entendo 

que a reunião dos feitos é medida que se impõe, a fim de que sejam 

processadas as ações supracitadas e decididas conjuntamente (CPC, art. 

57). VII. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Comarca de Nova Mutum/MT. VIII. Com o trânsito em julgado desta decisão, 

proceda, a Secretaria Judicial, à remessa dos autos, com as baixas e 

anotações legais. IX. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001078-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001078-98.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUCAS SANTOS DA SILVA Vistos 

etc. Aymoré Financiamentos e Investimentos S/A, qualificada nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Lucas Santos da 

Silva, também qualificado nos autos, narrando, em síntese, que é credora 

do requerido das parcelas vencidas e não pagas a partir da data de 

10/10/2016, perfazendo um total de R$ 10.235,29 (dez mil, duzentos e 

trinta e cinco reais, e vinte e nove centavos), acrescidos dos encargos 

contratuais e legais, referente ao contrato n.º 20022082674, cujo objeto é 

o veículo automotor descrito na peça inicial. Noticiou, outrossim, que o 

crédito com o requerido é garantido por contrato de alienação fiduciária, e 

que, restando comprovada a mora é imperativa a apreensão do veículo. 

Postulou, ao final, a procedência do pedido, bem como a busca e 

apreensão do veículo, liminarmente. Comprovados o contrato escrito e a 

mora, foi deferida (fl. id. 5813401) e cumprida a liminar postulada pelo 

autor (fl. id. 6671620 pág. 1 à 3), procedendo-se à citação. O requerido 

apresentou contestação às fls. id. 6709578, aduzindo, em síntese: a) Que 

reconhece a existência do financiamento efetivado perante a parte autora; 

b) Que apesar da autora alegar o inadimplemento desde 10/10/2016, as 

parcelas de 11/2016 a 04/2017 estavam sendo pagas; c) Que deixou de 

efetuar o pagamento da parcela do mês de Outubro/2016 porque estava 

desempregado. À fl. id. 7244313 a parte autora impugnou a contestação. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Não existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se 

nota, os ditames processuais foram observados não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Dessarte, superadas tais 

questões, passo a analisar a questão de fundo da demanda. 

Primeiramente, da análise do acervo de informações encartadas nos 

autos, verifica-se que a contestação apresentada pela parte requerida em 

nada altera o direito da requerente, posto que o fato da inadimplência ter 

ocorrido por dificuldades financeiras não desnatura/afasta a mora debendi 

do devedor, que, em caso de não pagamento, terá, inevitavelmente, que 

restituir a propriedade resolúvel móvel (da qual só detinha a posse direta) 

ao seu legítimo titular. Os argumentos a respeito do adimplemento 

substancial não podem ser acolhidos, vez que não se aplica ao contrato 

de alienação fiduciária, conforme decisão recente do STJ: REsp n. 

1.622.555-MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Relator p/ acórdão Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, 
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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. De outro 

viés, o fato constitutivo do direito da empresa autora e o não cumprimento 

da obrigação estão devidamente comprovados nos autos (“Vide” fl. id. 

5803266), conforme constou no despacho que deferiu a liminar, 

impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado. Por fim, de se 

destacar que com o advento da lei 13.043/2014, que alterou o caput do 

art. 2º do DL 911/69, deve o credor, após fazer a alienação do bem, 

prestar contas ao devedor a fim de que este tenha ciência do valor que foi 

apurado com a venda e possa fiscalizar para saber se sobrou algum 

saldo, já que tais recursos lhe pertencem. Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) 

DECLARAR consolidado em mãos da instituição financeira requerente a 

posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe 

o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) DETERMINAR que a 

instituição financeira autora preste as devidas contas acerca do saldo 

obtido com a venda do bem, informando eventual saldo remanescente de 

forma detalhada; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 269, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a 

natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e interregno de tempo 

desenvolvido desde o seu ajuizamento, ficando, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos de acordo com o disposto no 

artigo 12 da Lei 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito (assinatura digital)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004549-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ZANATTA (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004549-59.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Nelson Zanatta. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 4592779 deferindo a 

antecipação dos efeitos da tutela para fins de implantação do benefício de 

auxílio doença. O requerido apresentou contestação e documentos no Id 

4913110 sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. O autor apresentou impugnação no Id 

5610640 e novo atestado médico no Id 8081980. Perícia médica 

apresentada no Id 8328443. A parte autora manifestou sobre o laudo 

pericial no Id 8693935 e reiterou o pedido de aposentadoria apresentado 

inicialmente. Intimado da perícia, o instituto requerido apenas deuciente 

quanto ao laudo (Id 8747022). 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. No que atine ao mérito da questão, tenho que 

deva ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por 

encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: “ART. 42. 

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.” “ART. 43. A 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR DO DIA 

IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESSALVADO O 

DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.” “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.” Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos 

exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez 

do trabalhador: A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE; B) 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO; C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA; D) CARÊNCIA. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que o 

autor é portador de doenças de origem infecciosa e psicológica (CID’s 

A300 e F323), com diagnóstico clínico e anatomopatológico, 

encontrando-se a hanseníase em fase estabilizada e a depressão em 

fase evolutiva, resultando em incapacidade laboral total, definitiva e 

irreversível. No caso, o perito médico afirmou que o autor não possui 

condições para qualquer atividade laborativa, desde o ano de 2015 (‘vide’ 

laudo pericial no Id 8328443). Quanto ao período de carência, a questão 

está superada, pois do CNIS anexado aos autos (Id 4913141) se verifica a 

condição de segurado por mais de 12 (doze) contribuições. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do(a) Segurado(a): Nelson Zanatta 

2. CPF: 681.388.069-15 3. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez 4. Data do início do benefício: 25/10/2016 (data do indeferimento 

do pedido administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de 

benefício 6. Data início do pagamento: a contar da intimação da decisão 

que antecipou a tutela. Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 
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(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000191-80.2018.8.11.0045

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:

ALEX ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

RECOLHA A DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. VALOR R$ 

30,00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000332-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000332-02.2018.8.11.0045 

AUTOR: OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Forte Art. 10 do CPC, e tendo em vista que 

nenhumas das partes possui domicílio nesta comarca, manifeste-se a 

parte autora, em 15 dias, acerca da competência deste juízo para 

processar o julgar o feito. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000518-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT0018310A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jéssica Regina Wohlemberg (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000518-25.2018.8.11.0045 

IMPETRANTE: W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP IMPETRADO: 

JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de seu 

indeferimento, retificando o valor dado à causa, uma vez que o valor 

inicialmente atribuído não corresponde ao conteúdo econômico imediato 

posto em juízo. 2. Após, voltem conclusos para análise. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 15 de Feveiro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura de Direito)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PAULO BILIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000520-92.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: MILTON PAULO BILIBIO REQUERIDO: LEONAN SOUZA E 

SILVA - ME Vistos. 1. Compulsando os autos, verifica-se que, não 

obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar com 

as custas processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto 

à referida assertiva. 2. 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. De igual modo, deverá a 

parte autora se atentar para o disposto no art. 292, II, do CPC, devendo em 

emenda adequar o valor da causa com a soma também do valor do ato 

que se almeja rescindir, além de trazer o endereço eletrônico da requerida, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial. 4. Após, concluso para 

deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 15 de Fevereiro 

de 2018 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121373 Nr: 1279-44.2016.811.0045

 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: DEONILDA OLIMPIA FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC NASCIMENTO MARQUES, IONICE 

SOARES DO NACIMENTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10.823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:OAB-MT 9.845, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista os argumentos aduzidos no petitório retro, concedo o 

prazo de dois dias úteis para a total desocupação, que deverá ocorrer até 

a data de 20/02/2018. Se nessa data não se verificar a desocupação 

voluntária, renove-se o cumprimento do mandado de f. 195.

 2. No mais, cumpra-se 'in totum' a decisão de f. 194.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001644-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAS NEVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Carlos Alberto das Neves Oliveira contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de, Confirmar a tutela de 

urgência anteriormente concedida, e: a) Confirmar, na sua feição integral, 

a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente Carlos 

Alberto das Neves Oliveira, contado a partir da data da cessação do 

benefício (29/04/2016); b) Condenar a autarquia requerida no pagamento 

dos valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, 

devendo 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 
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índices de correção para os débitos previdenciários constantes do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, Res. CFJ 267/2013, compensando-se os 

benefícios inacumuláveis recebidos no período; 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. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o 

art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001, estabeleço que a requerida deve ficar isenta do pagamento 

das custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de 

Determinar a remessa necessária da sentença, visto que o valor total da 

condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RENILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Primeiramente, com relação ao pedido de fixação de prazo limite, para fins 

de duração do benefício, considero que, nesta quadra processual, está 

fadado ao insucesso. É que, a norma de regência, disciplina, de forma 

objetiva e clara, que diante da ausência de previsão de prazo limite, na 

decisão judicial que ordenou a concessão do benefício, o benefício 

cessará automaticamente no prazo cento e vinte dias, exceto se o 

segurado requerer a sua prorrogação [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Na hipótese concreta, não há justificativa concreta, para que 

se imponha prazo maior de duração do que a legislação prevê como 

mínimo e, caso a requerente entenda ainda subsistir a doença 

incapacitadora, me parece que deverá realizar novo requerimento perante 

a autarquia requerida, na forma da lei. Indefiro, portanto, a imposição de 

prazo de duração para concessão do benefício. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o fato de a requerente ser portador de deficiência, que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o 

direito à percepção da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. 

Provas deferidas: considero, que a realização de exame médico-pericial 

revela-se como meio imprescindível para verificar as condições físicas e 

de saúde da autora [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

como perito, para atuar no processo, o médico Mário Kaway Filho, que 

deverá ser intimado acerca da nomeação. Intime-se o perito, as partes e 

seus advogados, para que compareçam no consultório médico do Dr. 

Mário Kaway Filho, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de 

que os requerentes sejam submetidos 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. Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, 

arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais devidos 

ao Dr.ª Mário Kaway Filho, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte 

nos art. 1.º e art. 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2.007 do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Distribuição do 

ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral 

prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002806-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, o seguinte fato: o fato de o autor ser portador de 

deficiência, que a incapacite para o desempenho de atividade laboral. 

Consiste questão de direito relevante: o direito à percepção da 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Provas deferidas: 

considero, que a realização de exame médico-pericial revela-se como 

meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde da 

autora [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro a 

produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, para 

atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 21 de março de 2018, a partir das 8horas, observada a 

ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002357-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MANUEL KUHN TELLES OAB - SP263463 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENEGUETTI SEGA (RÉU)

CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR (RÉU)

Sergio Narciso Guntzel (RÉU)

 

Considerando-se que não se consumou a citação/intimação dos réus 

Sergio Narciso Guntzel e Claudio Meneguetti Sega sobre a realização da 

audiência, reputo prejudicada a realização do ato. Intime-se o autor para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o endereço atualizado dos réus. 

Após, venham conclusos. Cumpra-se integralmente a decisão judicial 

arquivada no evento n.º 10229775.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002548-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação das partes para ciência da informação do perito arquivada no ID 

11758504.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002601-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para ciência da informação do perito arquivada no ID 

11757954.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000604-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000604-93.2018.8.11.0045. Item I – Conforme decisão 

acostada ao ID n.º 11806311, págs. 1 a 3, a parte autora atribuiu à causa 

o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), malgrado busque proveito econômico 

em valor muito superior. Determinada a emenda da petição inicial, a autora 

apenas recolheu o valor das custas judiciais sobre o valor da causa que 

inicialmente havia atribuído. Diante disto, Determino a intimação da 

requerente para que, dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

cumpra corretamente a decisão anteriormente proferida, atribuindo 

corretamente o valor da causa nos moldes do art. 292 do Código de 

Processo Civil, bem como efetive a complementação das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição [art. 290 do Código de Processo 

Civil]. Item II – Intime-se a autora, através do advogado constituído, via DJe, 

para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, retire os documentos 

originais protocolados durante o plantão. Findo o prazo, a secretaria 

poderá inutilizar os documentos mantidos sob sua guarda [art. 78, §§ 5.º e 

6.º da Resolução do PJe de 1.ª e 2.ª instância]. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 21 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004392-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 3028-09.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS KONRADT E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ROQUE STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANETHO BARRETO ARAUJO 

- OAB:14.183

 Item I – Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora.Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.Item II – 

Devido à aplicação da ideia de processo sincrético, o cumprimento de 

sentença se concretiza, como fórmula geral, no âmbito do processo em 

que foi proferido o veredicto que se objetiva executar. Todavia, as 

circunstâncias da hipótese concreta, que evidenciam que já se iniciou 

nesta relação processual, pedido autônomo de cumprimento de sentença 

promovido por outra parte, recomendam que, para evitar tumulto 

processual, o processamento do pedido de cumprimento de sentença 

deve se efetivar em autos apartados e apensados à ação 

principal.Desentranhe-se o requerimento de cumprimento de sentença 

arquivado nas fls. 188/198 dos autos. Distribua-se, registre-se e autue-se, 

que deverá tramitar em autos apartados e apensados ao processo 

principal. Após, venham conclusos.Item III – Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004817-79.2017.811.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Cabe referir, 

ainda, neste ponto, dado a extrema relevância/pertinência de suas 

observações, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero [“Código de Processo Civil Comentado”, 2.ª ed., atual. e 

ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 976], cujo 

magistério, acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, assinala: “2. Atribuição de Efeito Suspensivo. A concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do executado depende de requerimento 

do embargante, da presença dos requisitos da tutela antecipada — a 

relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o 

prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação — e da prévia segurança do juízo por 

penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1.º, CPC). Não é 

possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. A 

relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante. “3. Perigo Manifesto de Dano Grave 

de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos 
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embargos do executado está condicionada à possibilidade de o 

prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de 

difícil ou incerta reparação ao executado. O perigo tem de ser manifesto 

— patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se 

caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se 

encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da 

execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria 

ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer 

execução a ultimação de seus atos expropriatórios. O perigo de manifesto 

dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser 

buscado a partir das consequências legais da execução forçada. Deve 

ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito a 

execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar 

manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação. O perigo de 

dano não está propriamente na alienação, mas na especial qualidade do 

bem suscetível de alienação. A alienação de bem de significativo valor 

sentimental, de bem que ocupa singular importância no mercado ou do qual 

depende o sustento do executado ou de sua família pode caracterizar 

perigo manifesto de dano irreparável ou de difícil reparação, legitimando 

assim a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado” — 

com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, denota-se, em um juízo de 

cognição não-exauriente, que a alegação da embargante de que adimpliu 

todas as obrigações contraídas perante a exequente, não se fundamenta 

em teses/proposições sólidas e que evidenciam ‘primo icto oculi’, de plano, 

a possibilidade concreta de êxito da ação (‘fumus boni iuris’). É que a 

compensação entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, 

somente é possível quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora 

e devedora uma da outra [arts. 368 e 369 do Código Civil/2002]. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima 

que a pessoa física do sócio Natal Deliberalli não se confunde com a 

pessoa jurídica da empresa Soygrain Comércio e Indústria de Cereais 

Ltda, que também é composta por outros sócios, considero, em um juízo 

de cognição não-exauriente, que a compensação do crédito da 

embargante revela-se indevida, por ausência de identidade entre as 

partes credora e devedora. 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. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 368 DO CÓDIGO 

CIVIL. (...). RECONVENÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. (...). Não se 

confundindo a pessoa física do sócio com a pessoa jurídica da qual faz 

parte, ainda mais quando essa, com no caso, é composta por outros 

titulares, se revela indevida a compensação objetivada. Ausência de 

configuração da hipótese prevista no art. 368 do Código Civil a 

desautorizar o abatimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70060302841, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

30/07/2015). “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CCB - 

SENTENÇA "EXTRA PETITA" - PRELIMINAR REJEITADA - TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO - PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA - 

COMPENSAÇÃO INDEVIDA – (...). - Não poderá terceiro, pessoa física, 

ainda que sócio e avalista da pessoa jurídica, pleitear em embargos à 

execução a compensação/abatimento de crédito representado em títulos 

de capitalização pertencentes à sociedade. (...)” (TJMG, AC 

10707120135090001 MG, 14ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Valdez Leite 

Machado, Data do Julgamento: 11.10.2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPENSAÇÃO 

ART. 368 DO NCCB PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - Hipótese em 

que a agravante, devedora na presente ação de cobrança, pretende a 

compensação de valores, ante a existência de quantia indevidamente 

retida pelo sócio administrador da empresa agravada, relativamente a 

outra ação. O credor, nesta ação de cobrança, é a administradora de 

condomínio, pessoa jurídica, e não seu sócio administrador, pessoa física 

- Inaplicabilidade do art. 368 do NCCB. Decisão mantida - Agravo 

improvido” (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 0018087-87.2012.8.26.0000, 

24ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Salles Vieira, Data do 

Julgamento: 14.06.2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO COMPENSAÇÃO ART. 368 DO CC Não se admite a 

compensação quando as partes são diferentes e, pelo menos, uma dívida 

não é líquida, certa e vencida Agravo improvido.” (TJSP, Agravo de 

Instrumento n.º 0059550-43.2011.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito 

Privado, Relator: Des. José Malerbi, Data do Julgamento: 04.07.2011). 

Portando, diante desta moldura, com espeque no teor do art. 919 do 

Código de Processo Civil, Recebo os embargos à execução, sem, 

contudo, conferir-lhe efeito suspensivo, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’). Proceda-se à intimação da 

exequente, através do advogado constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. 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: 1000684-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO DAGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA OAB - SP324463 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000684-91.2017.811.0045. 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 20 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002023-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BATISTELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002023-22.2016.811.0045. 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 04/04/2018, a 

partir das 8h30min, 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 20 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002814-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELIO MARTINELLI (EXECUTADO)

CLAUDIO MARTINELLI (EXECUTADO)

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002814-88.2016.811.0045. Deixo de Conhecer os 

embargos à execução interpostos pelos executados (evento nº 4819252), 

porquanto já foram distribuídos e serão processados em separado 

(apenso nº 1000492-61.2017.8.11.0045). Proceda-se a intimação da 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000778-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000778-39.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Carlos Jose do Nascimento Silva contra Banco Bradesco 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 asseverou que o autor apresenta outros registros de inscrições 

nos cadastros de proteção ao crédito. Invocou a incidência do disposto na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sustentou 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. 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 (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. 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 do autor 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 do 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, entendo que o registro da 

inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes se 

revelou ilegal. Todavia, malgrado este magistrado tenha posicionamento 

pessoal em rota/linha de contraposição — materializado em decisões 

anteriormente proferidas —, de acordo com expressivo/significativo 

entendimento jurisprudencial versando acerca da temática ‘sub judice’, a 

preexistência de histórico pretérito de anotações legítimas, de registros 

nos cadastros de inadimplentes, decorrentes de relações de direito 

material totalmente distintas, rechaça/afasta a caracterização da 

responsabilidade civil, fruto de danos morais, derivada da realização de 

nova inscrição, mesmo que realizada de forma irregular, pois o dever de 

indenizar deriva, como consequência direta, da imputação/atribuição, de 

forma indevida, da condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, 

não detém este predicado/característica — ressalvado o direito ao 

cancelamento do registro indevido/irregular. Cabe registrar, por ser 

expressiva desse entendimento, a compreensão do tema 

consubstanciada através do enunciado da Súmula n.º 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Nesse passo, de suma importância enfatizar que, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor 

do documento juntado no evento nº 5026727 – págs. 1/2, deflui-se que, 

precedentemente à data da ultimação do registro desabonador, efetivado 

por parte da requerida, subsistia, ao mesmo tempo, também, outras 

inscrições, aparentemente legítimas e regulares, de registro nos cadastros 

de proteção ao crédito, fruto de relações de direito material distintas. Por 

via de consequência, diante desta moldura, não obstante a existência de 

evidências concretas que demonstram, de maneira segura, a 

irregularidade do procedimento de inscrição do registro desabonador, 

considerando-se que subsiste, preexistente à nova inscrição irregular, 

histórico pretérito de anotações legítimas, que traduzem a existência de 

registros nos cadastros de proteção ao crédito, derivadas de relações de 

direito material totalmente distintas — o quê, ‘ipso facto’, de forma 

automática e linear, se interpõe como obstáculo intransponível para a 

configuração da responsabilidade civil —, considero que, solução outra 

não resta, senão a que opta pela vereda do indeferimento do pedido 

indenizatório. 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 Carlos Jose do 

Nascimento Silva contra Banco Bradesco S/A, para o fim de: a) Deferir a 

tutela de urgência e, como consequência, Determinar que a empresa 

requerida exclua o nome do 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 
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contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de 

inadimplentes; c) Indeferir o pedido de condenação por danos morais; 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, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código 

de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas 

processuais e a companhia requerida com os demais 50% 

remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de 

Processo Civil, Condeno o autor, 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 10% do valor da 

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]. 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]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002157-49.2016.8.11.0045

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:

MARQUES DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002157-49.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

contra Marques de Oliveira Construtora Ltda, ambas já qualificadas no 

processo, sob o pretexto de que as partes celebraram contrato de 

consórcio, com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de veículo, 

mas o requerido deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 

10/12/2015, estando o débito em aberto no montante de R$ 23.805,34 

(vinte e três mil, oitocentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

correspondente ao percentual de 57,14% sobre o valor da categoria do 

bem básico do plano (representativo da dívida vencida e da vincenda, com 

acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido). Narrou 

que o crédito é garantido por alienação fiduciária, e que, comprovada a 

mora é imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência 

do pedido, bem como a busca e apreensão do veículo, liminarmente. Foi 

deferida a tutela de urgência e cumprida a liminar postulada pela autora, 

procedendo-se à busca e apreensão. O requerido veiculou contestação, 

ocasião em que arguiu o adimplemento substancial do contrato. No mérito, 

argumentou que o contrato prevê cobrança ilegal de juros capitalizados e 

de comissão de permanência. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Houve réplica, oportunidade em que a requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçaram as 

proposições apresentadas pela defesa. Intimada para constituir 

procurador, a empresa requerida permaneceu inerte. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, 

impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente 

desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de 

perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em 

caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas 

contratuais 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 comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. 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 de 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. Da aplicabilidade da 

teoria do adimplemento substancial. Como forma de concretizar a 

aplicação dos princípios da equidade e da boa-fé objetiva [art. 113 e art. 

422, ambos do Código Civil], da função social do contrato [art. 421 do 

Código Civil], da vedação/proibição ao abuso de direito e do 

enriquecimento sem causa e da priorização da conservação dos 

contratos — que preconiza que a extinção do negócio jurídico deve se 

concretizar em hipóteses excepcionais, quando o cumprimento da 

prestação despontar como providência impraticável [art. 395, parágrafo 

único, e art. 479, ambos do Código Civil] —, depreende-se que o 

adimplemento considerável/vultoso do valor do contrato, que produz mora 

de irrelevante importância (considerando-se a repercussão do 

não-cumprimento no equilíbrio sinalagmático do negócio jurídico), detém a 

capacidade de impedir a resolução do contrato, para efeito de priorizar a 

conservação do negócio jurídico e promover a recuperação e exercício do 

direito potestativo de crédito de maneira menos gravosa ao devedor, e, 

por via de arrastamento, caracteriza-se como obstáculo para a retomada 

do bem, objeto do contrato, por meio do ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Interpretação do conteúdo do enunciado n.º 361 da IV Jornada 

de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal. Isso significa 

dizer, portanto, que a resolução do contrato e a viabilidade da ação de 

busca e apreensão, fruto do inadimplemento da obrigação, somente tem 

lugar quando a mora do contrato acarretar ao credor dano/prejuízo 

considerável, que detenha a capacidade de repercutir, de modo 

significativo, no equilíbrio econômico e sinalagmático do negócio jurídico. 

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido 

em sucessivos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E 

UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. 

MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela 

lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a 

da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, 

segundo o qual ‘[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos’. 2. Nessa linha 

de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso 

desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo 

desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com 

vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do 

contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do 

adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: ‘31 das 

36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e 

VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido’. O 

mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração 

de posse pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de 

arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial 

adimplemento da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga 

desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se 

afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição 

financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento 

e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o 

credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais 

adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a 

execução do título. 5. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp n.º 

1.051.270/RS, 4.ª Turma, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 

04/08/2011) — com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. 

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, principalmente do conteúdo dos documentos arquivados no 

evento nº 1979526 –págs. 1/5, depreende-se que as partes litigantes 

celebraram contrato de consórcio, que visava a proceder à aquisição de 

um veículo automotor, por meio da concessão de crédito no valor de R$ 

25.075,33 (vinte e cinco mil e setenta e cinco reais e trinta e três 

centavos), ocasião em que se definiu que o pagamento deveria se 

concretizar em 28 (vinte e oito) prestações mensais e sucessivas. 

Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que a requerida, 

se enfocar o quadro sob o ponto de vista do quantitativo total da dívida, 

realizou a integralização da proporção correspondente a 42,86% da 

totalidade da obrigação jurídica. Portanto, diante deste cenário, levando-se 

por linha de estima que a liquidação parcial da obrigação jurídica não se 
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concretizou de maneira substancial e vultosa e que a mora do contrato 

não deriva de quantia irrisória ou pouco relevante pendente de pagamento, 

conclui-se, por inferência racional, que não subsiste espaço para 

aplicação da teoria do adimplemento substancial. 2. Da cobrança de Juros 

Capitalizados e de Comissão de Permanência. De efeito, compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, mormente o conteúdo dos 

documentos arquivados no evento nº 1979526 – págs. 1/5, depreende-se 

que as partes litigantes celebraram contrato de consórcio, através do qual 

incide apenas a cobrança de taxa de administração, a título de 

remuneração pela formação, organização e administração do grupo de 

consórcio, não havendo qualquer abusividade na sua pactuação, pois 

está prevista no art. 5º, §3º da Lei 11.795/2008. Portanto, nesse influxo de 

ideias, deduz-se, por força de proposição lógica, que desponta como 

providência desprovida de necessidade e utilidade proceder-se ao 

enfrentamento do tema, o quê infirma a caracterização da nulidade da 

cobrança. 3. Dos Juros Moratórios e da Multa Moratória. Os juros 

moratórios se configuram como fator de compensação/ressarcimento, 

imputado ao devedor, derivado do descumprimento da obrigação, e podem 

ser convencionados nos contratos que abrangem relação de consumo, 

não abrangidos/regulados por norma específica, até o limite de 1% ao 

mês, desde que devidamente pactuados no contrato [art. 406 do Código 

Civil de 2002 e do art. 161, § 1.º da Lei n.º 5.172/1966]. Já com relação à 

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 o contrato de 

consórcio firmado entre as partes prevê a incidência, para o período de 

mora contratual, de juros moratórios de 1% ao mês e de multa no patamar 

de 2% (evento nº 1979526 – págs. 1/5), 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. Da Busca e 

Apreensão do Bem. Segundo a norma de regência, a viabilidade da ação 

de busca e apreensão de bem, derivado de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como conseqüência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Segundo os informes 

produzidos no processo, principalmente do conteúdo do contrato juntado 

no processo (evento nº 1979526 – págs. 1/5), depreende-se que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor e que a requerida, 

devidamente notificada para fins de satisfazer a obrigação, deixou de 

efetivar a liquidação da dívida (evento nº 1979553). Também é possível 

divisar que o bem, objeto do contrato, foi apreendido e depositado nas 

mãos do representante da instituição financeira requerente (evento nº 

3064425). Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que o fato 

constitutivo do direito da requerente e o não cumprimento da obrigação 

estão devidamente comprovados no processo, impondo-se, portanto, a 

procedência do pedido formulado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda contra Marques de Oliveira Construtora Ltda, para o fim de: a) 

Declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a 

posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe 

o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) 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, Condeno a requerida no pagamento de custas 

judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Determino, por fim, que os 

prazos processuais devem correr em secretaria, sem intimação, com 

relação à requerida Marques de Oliveira Construtora Ltda, visto que não 

constituiu procurador no processo. 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 138500 Nr: 2517-64.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Bezerra de Castro - 

OAB:OAB/MA 4852

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de Intimar 

advogado do réu para que, no prazo legal, apresente rol de testemunhas, 

conforme artigo 422 do Código de Processo Penal, ou ratifique a petição 

de fl. 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144417 Nr: 5888-36.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARILEI NOGUEIRA, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDES FERREIRA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o . Advogado do da vítima acerta da decisão de fl. 97, a qual designou 

audiência para o dia 05 de março de 2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144417 Nr: 5888-36.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARILEI NOGUEIRA, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDES FERREIRA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,

1. Diante das circunstâncias do caso e visando a melhor compreensão da 

matéria encetada na lide, designo audiência para o dia 05 de março de 

2018, às 15h30min.

2. Intimem-se a ofendida, o agressor e seus defensores.

3. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000532-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO BRAGA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

11/04/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001618-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL PEREIRA DA 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 Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via sistema PJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 21 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-26.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AMORIM CHICONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, INTIMO a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 21 de fevereiro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010640-51.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

ELI HEBER GRAGEL OAB - MT15037 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

insucesso da diligência por meio do sistema BACENJUD, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 21 

de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011480-90.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 10045344, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da obrigação. 

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012117-41.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

insucesso da diligência por meio do sistema BACENJUD, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 21 

de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DULCYNEIA CRISTIANE TRINDADE VEGA SAUNITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010290-92.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DULCYNEIA 

CRISTIANE TRINDADE VEGA SAUNITE REQUERIDO: OI S.A Visto etc., 1. 

Dê ciências às partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. 2. 

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, efetive o 

arquivamento do feito com as baixas de estilo. 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de junho de 2017. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004576-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON CARDOSO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004576-08.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DALTON CARDOSO 

NUNES REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, 

que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara 

ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e 

julgar, tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. De acordo com 
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o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em que 

alega a parte Autora, que trafegava pela BR 163, no dia 24/08/17, tendo 

sofrido um incidente na rodovia. Aduz, que no meio pista havia um suporte 

de para-lamas, batendo em seu carro, o que lhe gerou prejuízos, pois teve 

que alugar um carro e fazer os reparos necessários no veiculo. Assim, 

requer a condenação da Requerida por danos morais e materiais. Pois 

bem, após detida análise da exordial, conclui-se pela complexidade da 

causa, diante da necessidade de pericia em razão do acidente na BR 163, 

procedimento não realizável no juizado especial. Desta forma, sobressai a 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Marcia 

Mieko Hiraçaka 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, 21 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34967 Nr: 266-20.2010.811.0045

 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: FPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, proceda a escrivania o desentranhamento do petitório de pp. 

85/88, juntando-o nos autos da Ação Cautelar de Arrolamento de Bens 

(código: 37114), em apenso, vez que seu conteúdo trata-se de matéria 

versada naqueles autos.

No mais, verificando a existência de pedido de liquidação da presente 

sentença, erroneamente juntando às pp. 52/57 dos autos da Ação 

Cautelar de Arrolamento de Bens (código: 37114), em apenso, proceda a 

escrivania a sua juntada neste processo, conforme já determinado 

naquele feito.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, unificar 

a liquidação da sentença nos presentes autos, apresentado pareceres e 

documentos elucidativos que entender necessário de todos os bens 

partilhados na sentença.

 Unificada a liquidação pela parte autora, determino desde já, a intimação 

do devedor REGINALDO DA SILVA ROCHA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, e nos autos presentes autos, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, bem como se manifestar sobre a liquidação apresentada pela 

credora.

Em seguida, conclusos para decisão ou nomeação de perito, se for o 

caso, conforme exposto no art. 510 do CPC.

Por fim, encaminhe as cópias necessárias do presente feito, conforme 

solicitado pela Defensoria Pública do Estado do Piauí (p. 89).

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34967 Nr: 266-20.2010.811.0045

 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: FPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103967 Nr: 774-87.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIL DE JESUS PEREIRA MACIEL, OLESSANDRO 

BRAGA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BERTI, DIEGO MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 168/174, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003250-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS REIS PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003250-47.2016.2016.8.11.0045 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REQUERENTE: ALEXANDRE DOS REIS 

PAIVA REQUERIDO (A): ENERGISA COMPANHIA ELÉTRICA S/A - REDE 

VISTO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, tendo as partes acima identificadas. Recebo a emenda à inicial. 

Relata o autor, que possui uma relação de consumo com a parte 

requerida, visto que é usuário da Unidade Consumidora n° 12265875. 

Expõe que no mês de março de 2016 o padrão de energia instalado em 

sua residência sofreu uma descarga elétrica, em decorrência das chuvas, 

o que causou a queima do padrão, que foi devidamente substituído pela 

parte requerida, agregando um valor de R$ 256, 62 (duzentos e cinquenta 

e seis reais e sessenta e dois centavos) à conta de energia do 

requerente, importância que fora dividida em 06 (seis) vezes de R$ 42,72 

(quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Aduz, que em outubro 

de 2016 recebeu uma fatura de revisão de faturamento no valor de R$ 

4.434,81 (quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um 

centavos), e ao buscar esclarecimentos junto à requerente, foi informado 

que no mês de setembro/2016, fora constatado pela parte uma linha 

invertida no boner do medidor (medidor com desvio de energia, 1 fase), o 

que implica na incorreção da leitura do padrão, pela inversão do medidor, 

razão pela qual as faturas de energia constaram valores reduzidos. 

Pontua o requerente, que desconhece a situação de fraude alegada pela 

concessionária Ré, tendo em vista que a troca de padrão fora efetuada 

por esta, não sendo medida de justiça que recaia sobre si a 

responsabilidade do defeito da instalação realizada pela parte requerida. 

Assim, requereu a antecipação da tutela, determinando-se que a parte 

requerida se abstenha: a) de efetuar o corte do fornecimento de energia 

elétrica ao requerente; b) de cobrar do valor de R$ 4.434,81 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em relação à 

revisão de faturamento; c) e de encaminhar o nome do requerente aos 

cadastros de inadimplentes. No mérito, que seja declarada a inexistência 

de débitos junto à concessionária requerida, condenando-a ao pagamento 
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de danos morais, no valor de 40 (quarenta) salários mínimos. É o relato. 

Decido. Pois bem, o Código de Processo Civil, dispõe que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: 

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

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, entendo que o 

autor não conseguiu demonstrar, a priori, a probabilidade de seu direito, já 

que compulsando os documentos juntados, verifica-se que o débito no 

valor de R$ 4.388,61, se refere ao mês de outubro de 2015, com data de 

vencimento para o dia 30.12.2015 (Id. 3316339), documentos esses que 

não se encontram em sintonia com o que fora narrado na petição inicial. 

Dessa forma, pelas razões acima expostas, INDEFIRO, a antecipação da 

tutela pretendida. Designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 22 de fevereiro de 2018, às 15h00min. Consigne-se que 

as partes deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

gratuidade de justiça. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde, 23 de outubro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 008/2018.     O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG 

CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA 

DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...     Considerando o 

disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que recomenda 

procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de Recursos (TJ), 

Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores Administrativos 2 (Juizados 

Especiais), quanto à nomeação de servidores para o exercício de cargos 

em comissão;RESOLVE:       Art. 1ª – EXONERAR a servidora ANDREZZA 

ZULEIKA DE OLIVEIRA, para o cargo em Comissão de Assessora de 

Gabinete I– PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara desta 

Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com efeitos a partir do dia 22 de 

fevereiro de 2018.Art. 2ª - Publique-se, registre-se e cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal 

de Justiça.   Água Boa, 21 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE MEINBERG 

CEROY   Juiz de Direito - Diretor do Foro      table

 P O R T A R I A N.º 008/2018.

 O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA 

DA LEI, ETC...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores Administrativos 2 

(Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores para o exercício 

de cargos em comissão;

RESOLVE:

 Art. 1ª – EXONERAR a servidora ANDREZZA ZULEIKA DE OLIVEIRA, para 

o cargo em Comissão de Assessora de Gabinete I– PDA-CNE VIII do 

Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato 

Grosso, com efeitos a partir do dia 22 de fevereiro de 2018.

Art. 2ª - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 21 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA SANTIAGO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000390-14.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANIZIA 

SANTIAGO FERREIRA Abra-se vista ao Douto Representante do Ministério 

Público para manifestação. Após, volte-me os autos conclusos para 

decisão. Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000186-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - 830.964.181-87 (PROCURADOR)

 

Referência: autos n.º 1000186-33.2018.8.11.0021 AUTOR: CONSUELA 

ALVES RODRIGUES DOS SANTOS Nos termos do artigo 1º da lei n.º 

9.494, de 10 de Setembro de 1.997 e artigo 2º da lei n.º 8.437, de 30 de 

Junho de 1.992, e considerando que há pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela na inicial, determino que seja intimado o representante judicial da 

pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 

setenta e duas horas. Após, conclusos para análise do pleito de 

antecipação de tutela e eventual recebimento da ação. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001253-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

IRENE PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

JOAO PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001253-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

PEREIRA DA LUZ, JOAQUIM PEREIRA DE PAULA, IRENE PEREIRA DE 

PAULA Oficie-se à Caixa Econômica Federal local, para que informe nos 

presentes autos, o valor atualizado da Conta Corrente nº 10.015414-0, 

Agência nº 3867, em nome da titular IRMA MARIA DE PAULA, portadora da 

cédula de identidade RG n.º 3354701 – 5037247-SSP/GO, inscrita no CPF 

n.º 971.873.211 – 04, consignando o prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento da referida determinação. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 

21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001280-50.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001280-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZACARIAS WARWEDEWE 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 

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, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001245-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 212 de 416



Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001245-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PERO O 

UTU O 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 

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, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000924-55.2017.8.11.0021 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 

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, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001900-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EVANGELISTA DA CONCEICAO Não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se 
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o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, 

Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001249-30.2017.8.11.0021 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 

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 
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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, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001249-30.2017.8.11.0021 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 

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 
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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, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GERONIMO DA SILVA (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 1000641-32.2017.8.11.0021 AUTOR: MARIA LUCIA 

GERONIMO DA SILVA O procurador da parte autora, em audiência, 

peticionou pela desistência da ação, conforme Id nº 11462347. Já tendo 

sido efetivada a citação válida do réu, que é o ato processual que forma a 

relação jurídica processual angular, não detém o autor a plena 

disponibilidade da ação. Intimado o réu para externar sua discordância ou 

concordância com o pleito, este manifestou-se pela intimação da autora (Id 

nº 11514300). No caso específico, não há como intimar a parte autora 

para manifestar-se nos autos, eis que conforme informado por seu 

procurador, em audiência, não foi possível constatar com a requerente 

(Termo de audiência Id nº 11462347). Moacir Amaral Santos (SANTOS, 

Moacyr Amaral. Da Prova Judiciária no Civil e Comercial, II volume, Pg. 180, 

1971, Max Limonad) já preconizava que: “A não manifestação expressa 

de vontade é indício de querer conseguir aquele efeito que se obteria com 

o consentimento expresso”. A jurisprudência pátria também já 

manifestara-se no sentido de que o silêncio é um ato positivo de vontade, 

onde se expressa consentimento. Ademais, a própria lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) fora expressa ao aduzir, em 

seu artigo 111 caput, que: Art. 111. O silêncio importa anuência, quando 

as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a 

declaração de vontade expressa. Portanto, tendo o procurador da parte 

autora requerido a desistência da ação, uma vez que não fora possível 

contatar com o autor, caso é de extinção da ação. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 90 

caput do diploma adjetivo pátrio, condeno o autor no pagamento das 

custas e despesas processuais. Deixo de condenar o autor no pagamento 

de honorários advocatícios, ante a inexistência da formação da relação 

jurídico processual. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 

21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000729-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA PERILLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000729-70.2017.8.11.0021 AUTOR: CARLOS 

ROBERTO FERREIRA PERILLO Tratam-se os presentes autos de ação 

monitória proposta por CARLOS ROBERTO FERREIRA PERILLO em 

desfavor de NUTRICIONAL RAÇÕES E NUTRIMENTOS LTDA. Devidamente 

citada, a parte requerida opôs embargos monitórios arguindo inicialmente, 

que não há interesse na cobrança, em razão da ausência de 

apresentação das cártulas para compensação, de forma que, sendo 

admitidos os pedidos iniciais, o termo a quo para aplicação de juros e 

correção monetária deve corresponder à data da citação e, não, a data de 

suposto vencimento dos cheques. Ato contínuo, alegou excesso de 

cobrança, sob o fundamento inicial de que a somatória dos cheques 

corresponde a R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais) e, não, 

R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), conforme consta 

da inicial. Seguiu arguindo o pagamento parcial do débito, por meio de 

transferências bancárias efetivadas em favor do requerente. Em razão de 

tais fatos, postulou o reconhecimento de valores já pagos, ilegalidade de 

aplicação de juros e correção monetária desde a emissão das cártulas e, 

por fim, aplicação de penalidade ao exequente, em razão de suposta 

má-fé, condenando-o ao pagamento em dobro à parte executada, dos 

valores pagos e não declarados em inicial. Em impugnação aos embargos, 

a requerente afirmou que, embora tenha constado na inicial como valor 

original devido, o montante de R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove 

mil reais), em sua planilha de cálculos, o valor devido corresponde a R$ 
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326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais), não havendo prejuízo à 

requerida. Seguiu aduzindo que os comprovantes de transferências 

bancárias, juntados aos embargos, não correspondem a dívida ora 

cobrada, tratando-se na realidade de pagamentos relativos a outros 

débitos. Não obstante, alguns dos comprovantes mencionados retratam 

transferências a terceiro estranho a lide, devendo ser totalmente 

desconsiderados. Instadas a indicar os pontos controvertidos da demanda 

e especificar eventuais provas a produzir, ambas as partes deixaram de 

postular dilação probatória. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Conforme constara na 

decisão anterior, atualmente o princípio da cooperação encontra-se 

expresso na legislação adjetiva cível. Justamente em razão da referida 

necessidade cooperativa, foram as partes intimadas para 

manifestarem-se acerca das questões de fato e de direito controvertidas, 

para que fosse possível – de maneira cooperada – a fixação dos pontos 

controversos da demanda, bem como a incidência de eventual matéria 

probante. No entanto, ambas as partes, mesmo devidamente cientes da 

decisão, deixaram de postular, bem como especificar eventual dilação 

probatória. É pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias que a ausência 

de manifestação da parte em relação à determinada questão 

processual/fática pode ensejar a sua concordância com o ato, eis que o 

silêncio pode ser interpretado, em determinadas situações, como 

manifestação de vontade. Não podemos olvidar, no entanto, que é dever 

da parte cumprir com exatidão os provimentos mandamentais, conforme 

disposição expressa do artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Corrobora referido argumento o disposto no artigo 340 do Diploma legal em 

apreço, que expressamente aduz que: Art. 379. Preservado o direito de 

não produzir prova contra si própria, incumbe à parte: I - comparecer em 

juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; II - colaborar com o juízo na 

realização de inspeção judicial que for considerada necessária; III - 

praticar o ato que lhe for determinado. (grifos nossos) A intimação judicial, 

como qualquer ato de ordem, é um mandamento que deve ser cumprido, 

sob pena de arcar o descumpridor com as consequências de sua recusa 

à acatar com a determinação. Várias são as induções que o 

descumprimento de uma ordem judicial pode ocasionar. No caso presente, 

por tratarem-se os direitos discutidos nos autos de privados e disponíveis, 

vemos que o descumprimento de uma intimação não é fato apto para gerar 

às partes a conquista da pecha de litigantes de má-fé, mormente quando o 

descumprimento do ato gera consequências somente ao praticante da 

omissão. Porém, é válido mais uma vez ressaltar, devem as partes arcar 

com o ônus da prática omissiva. Na situação em apreço, resta saber quais 

seriam as consequências referidas. Há pouco tempo atrás, erigiu o 

legislador constituinte a razoável duração do processo como um princípio 

constitucional. Por tal razão, passou a ser dever – jurídico e moral – tanto 

do julgador quanto das partes, agirem de forma a propiciar a rápida 

finalização do litígio, posto que somente o termo da contenda gera a 

pacificação social. Nesta esteira, o que se vê é que na atualidade o 

legislador está dando nítidos contornos orais ao processo judicial, tanto é 

que em razão das recentes alterações empreendidas no Código de 

Processo Civil, passou a participação das partes nas audiências a ser – 

mais do que antes já era - de suma importância, pois tal é o ato pleno do 

diálogo angular entre os sujeitos do processo. Tanto é que o Código de 

Processo Civil ora em vigor previu expressamente a possibilidade da 

efetivação de uma audiência para o saneamento do feito, acaso a causa 

apresente complexidade em matéria de fato ou de direito (artigo 357, 

parágrafo 3º). No entanto, na decisão anterior, fora especificada a razão 

do não aprazamento de referida audiência, sendo as partes instadas para, 

em cooperação, auxiliar o juízo no saneamento do feito, mormente com a 

especificação das provas a serem produzidas. Porém, como já 

reverberado, ambas as partes sequer manifestaram-se acerca da dilação 

probatória. Portanto, vemos que o caso é de declarar preclusa a 

possibilidade das partes em produzir outras provas no presente feito, eis 

que no presente caso não cabe ao juízo suplantar a atuação do causídico 

que as representa. Assim entendemos pois não houvera qualquer 

manifestação específica a respeito, principalmente, da dinâmica 

probatória, valendo bem ressaltar que é justamente neste ponto que 

necessária – e incisiva - é a participação do advogado da parte, pois é 

este participante do processo que terá a possibilidade de demonstrar ao 

seu presidente, com a aplicação dos conhecimentos jurídicos que tem, que 

esta ou aquela prova é necessária para comprovar as alegações trazidas 

em suas manifestações. Já tivemos a oportunidade de narrar que o artigo 

319, inciso VI do Código de Processo Civil traz como requisito da petição 

inicial a indicação, pela parte, das provas com que pretende esta 

demonstrar a verdade dos fatos alegados. Outro não é o requisito da 

contestação. No entanto, não raro é o requerimento de provas – como no 

caso dos autos – de forma genérica, aduzindo os causídicos que desejam 

provar os fatos alegados por todos os meios de prova admitidos em 

direito, não dando ao juiz qualquer indicação precisa de qual fato será 

provado por determinado meio de prova. Ainda, por muitas vezes 

vislumbra-se pedidos de provas que nada tem a ver com a questão 

discutida. Outrossim, por mais que requeira a parte determinada prova, 

pode ser que após a estabilização do processo (com a apresentação da 

contestação e sua eventual impugnação) tal modalidade não seja mais 

necessária, pois eventualmente o fato probando pode não mais ser 

controverso nos autos ou pode ele ter sido confessado pela parte 

adversa. Por tais razões é que o legislador, atento também ao princípio da 

celeridade, instigou o juiz que fomentasse a participação das partes na 

delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório. 

Neste momento, após a oitiva das partes sobre o thema probandum, é que 

o magistrado decidirá sobre a admissão deste ou daquele meio de prova, 

determinando sua produção. Assim, não havendo a manifestação das 

partes e, como dantes já dito, sendo o direito discutido nos autos de 

natureza privada e totalmente disponível, não cabe ao juiz imiscuir-se na 

atividade probatória para determinar ex officio a produção desta ou 

daquela modalidade, posto que neste específico caso é dever das partes 

tal incumbência. Por tal razão, não tendo as partes especificado as provas 

que pretendem produzir, conclui-se que não tem elas interesse na dilação 

probatória. Não perfazendo a especificação de provas no momento 

oportuno, operada encontra-se a preclusão da possibilidade, pelas partes, 

de produzir outras provas, no presente processo. Quanto ao mérito da 

demanda, insta consignar que as partes discutem a existência de 

cobrança, bem como o montante atual. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo a decidir o mérito da presente ação, expondo as razões 

de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, 

da Constituição de 1988. Analisando os autos, constato que as alegações 

fáticas trazidas pelo autor foram parcialmente impugnadas pela parte 

requerida. Desse modo, a controvérsia se resolve com a análise do direito 

aplicado ao caso, consoante a fundamentação que segue. Pois bem. De 

rigor a procedência parcial dos pedidos iniciais, com a conversão da 

monitória em execução, porém, em montante originário diverso do indicado 

pela autora. Inicialmente, porque ao contrário do que aduz a parte 

requerida, a não apresentação das cártulas à compensação não indica 

ausência de interesse na cobrança, tendo em vista tratar-se de título 

autônomo e não causai e que expressa liquidez e certeza quanto aos 

valores nele inseridos, capaz de ser ilidido, apenas pela prova concreta 

de seu pagamento. Não obstante, em que pese a arguição de pagamento 

parcial, a teor do disposto no art. 13 da Lei 7.357/85, o cheque é uma 

ordem de pagamento à vista, independente e não vinculada, devendo ser 

entregue pelo portador quando quitada: Art. 13 As obrigações contraídas 

no cheque são autônomas e independentes. Ainda que assim não fosse, o 

portador não pode recusar pagamento parcial, no entanto, em tal hipótese 

deverá exigir que o pagamento conste da cártula ou exigir do portador que 

lhe dê a respectiva quitação. In casu, não consta das cártulas juntadas à 

inicial, anotações relativas a supostos pagamentos e, nem tampouco, 

quitação parcial dos valores exarada pelo portador. Dessa forma e 

considerando a autonomia do cheque, que não se vincula a contratos e/ou 

transações diversas, inviável o reconhecimento de supostos pagamentos 

parciais, devendo ser reconhecida a dívida com a formação de um título 

executivo correspondente à somatória das cártulas, ou seja, pelo 

montante originário de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais). 

Com efeito, inviável a aplicação de juros e correção monetária nos termos 

calculados pelo requerente, tendo em vista que a ausência de 

apresentação dos títulos para pagamento, impede a aplicação de juros e 

correção monetária a partir de suposto inadimplemento que in casu, nem 

existiu, sob pena de se premiar a inércia do credor. Reconhecida a dívida 

com a formação de um título executivo judicial, de rigor a conversão do 

mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução 

propriamente dita, conforme determina o artigo 701, § 2º, in fine, do Código 

de Processo Civil, que expressamente dispõe: Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. Assim, nada resta a não ser julgar 

parcialmente procedente a ação, reconhecendo a dívida, porém em 
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montante inferior ao indicado, eis que não aplicável a correção monetária e 

incidência de juros na forma inicial. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, para 

converter o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Consigno, contudo, que o valor 

originário deverá corresponder à somatória das cártulas de cheques 

colacionadas à inicial, sem a incidência de juros e correção monetária na 

forma requerida, ou seja, prosseguir-se-á com mandado executivo no 

montante de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais). Por 

consequência, determino a intimação da requerida para efetuar o 

pagamento do débito, nos termos acima especificados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 

advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a expropriação de 

bens. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 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. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000118-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. Q. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

FREUDES DIAS CARNEIRO OAB - MT22543/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. M. D. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

11474743 e da audiência de conciliação designada nos autos para o dia 

04/04/2018 às 13:30 horas.

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

Processo Número: 1000163-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

U. R. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYLINE SOUSA LACERDA RODRIGUES OAB - MT18271/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11710577 e da audiência de conciliação designada nos autos para o dia 

04/04/2018 às 16:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000167-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI MARIA SCHAEDLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11721652 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000170-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE SCHAEDLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

11721892 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11728879 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11729177 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11729230 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA ANE TSIPTE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11729337 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11729410 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11730166 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000208-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11730256 e da audiência de conciliação designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000210-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão de ID nº 

11730349 e da audiência de conciliação designada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001459-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS Inicialmente, junte-se aos autos o aviso de 

recebimento da carta de citação, com a data do evento. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MOURA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000221-90.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: JOANA 

DARQUE DA SILVA ALVES - ME Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000172-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000172-49.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINEIDE MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000174-19.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 
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ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000293-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAULINO PEREIRA DE SOUZA Tratam-se os presentes autos de processo 

de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque não há qualquer prova da existência da 

tal “restrição interna” alegada pelo requerente. E mesmo que houvesse – 

estamos somente no campo das conjecturas – não haveria qualquer óbice 

para que o Banco negasse o financiamento para o requerente, se 

entendesse que não haveriam garantias suficientes, eis que a concessão 

de crédito não á direito subjetivo de ninguém. Necessário seria, para a 

concessão da tutela incidental requerida, que este órgão julgador, diante 

das evidências já produzidas na petição inicial, convencesse-se da 

existência fundada do direito pleiteado e, no caso presente, tal 

convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. Diante de tais 

premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência de forma 

incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, como dantes 

já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de uma 

comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o juízo 

a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

EMERSON GONCALVES VASCONCELLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000284-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000064-20.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BRUNA 

ALBUQUERQUE DE MOURA A parte autora, antes de ser efetivada a 

válida citação do réu, peticionou pela desistência da ação (ID 11369063). 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 120701 Nr: 2644-74.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 120701

Vistos.

1. Em razão de readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

03 de março de 2018, às 09h00min.

2. Renovam-se as intimações.

Água Boa-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1025874 Nr: 6783-69.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bergson Santos de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1025874

Vistos.

1. Em razão de readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

04 de junho de 2018, às 16h00min.

2. Renovam-se as intimações.

Água Boa-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1024513 Nr: 5932-30.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias de Jesus Pereira, Valdezir Vilela 

Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1024513

Vistos.

1. Em razão de readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

04 de julho de 2018, às 14h00min.

2. Renovam-se as intimações.

Água Boa-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027212 Nr: 7730-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeirlon de Cassio Aires Costa, Ezequiel 

Machado Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1027212

Vistos.

1. Em razão de readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

04 de julho de 2018, às 15h00min.

2. Renovam-se as intimações.

Água Boa-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027242 Nr: 7756-24.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Alves Pereira, Vilmar Leandro Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1027242

Vistos.

1. Em razão de readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

04 de julho de 2018, às 14h30min.

2. Renovam-se as intimações.

Água Boa-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 77945 Nr: 5230-24.2016.811.0020

 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: MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA AUGUSTO DE 

OLIVEIRA PLAZA - OAB:

 Vistos,

Miriam Ferreira Dourado e Huelmes Darlos Moraes, por intermédio da 

defensoria pública, pediram a homologação do acordo com relação aos 

filhos menores – alimentos (ref.01-fls. 01/03).

Juntaram documentos (ref.01 –fls.04/12).

 Com vista dos autos, o promotor de justiça manifestou pela homologação 

da avença (ref. 8).

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas do acordo e a 

manifestação expressa de vontade dos envolvidos, em consonância com 

o parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

"b" do NCPC, a transação de ref.01-fls. 01/03, e extingo o processo.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76511 Nr: 4416-12.2016.811.0020

 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: GILMAR GONÇALVES DE SOUZA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Isto posto, DENEGO a segurança vindicada pelo(a) impetrante. 13. 

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut 

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.14. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75398 Nr: 3690-38.2016.811.0020

 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: HAULER GOES EPP, HAULER GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - CARLOS 

YOSHITARO DIAS SUZUKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Isto posto, DENEGO a segurança vindicada pelo(a) impetrante. 13. 

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut 

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.14. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60413 Nr: 2809-32.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 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, 20 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71562 Nr: 1353-76.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVERSON JOSÉ DA SILVA

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

OAB:18473 OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21.442-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. B.V FINANCEIRA promove Ação de Busca e Apreensão em desfavor do 

ALVERSON JOSE DA SILVA, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (ref. 31), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 
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CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo 

se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou 

se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71840 Nr: 1466-30.2016.811.0020

 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: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 

OAB:15.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 

OAB:15.724/MT

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na inicial e ref. 07.

2. O Ministério Público manifestou favoravelmente pela homologação do 

acordo.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

9. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de agosto de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91554 Nr: 570-16.2018.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S DE OLIVEIRA EPP, ANDREZA SANTOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que proceda ao 

recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, consoante 

certidão de ref. 01, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76222 Nr: 4219-57.2016.811.0020

 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: COMERCIAL CASA GRANDE ATACADISTA DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP , KAIO HENRIQUE LIMA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Isto posto, DENEGO a segurança vindicada pelo(a) impetrante. 13. 

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut 

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.14. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91557 Nr: 572-83.2018.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA CARRIJO ME, VANIA MARIA 

CARRIJO TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que proceda ao 

recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, consoante 

certidão de ref. 02, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 06/2018/DF

O Doutor João Filho de Almeida Portela, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista a decisão proferida em Sessão 

Extraordinária do Conselho da Magistratura realizada em 06/06/2007 – 

Provimento nº 18/2007/CM.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor JAIME FERNANDES DE OLIVIERA, 

distribuidor judicial, matricula 1168, 150 (cento e cinquenta) dias de 

Licença para Tratamento de Saúde no período de 14/10/2017 à 

12/03/2018, em prorrogação, nos termos da Lei Complementar nº. 04/90, a 

partir de 11/10/2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 224 de 416



Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Barra do Bugres - MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85231 Nr: 1208-61.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE esta ação movida por JOSE NEVES DOS 

SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para 

condenar a requerida a implantar o benefício de aposentadoria por 

invalidez, na forma dos artigos 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91, desde a 

data do indeferimento administrativo (03.07.2012), observando as 

parcelas já prescritas. 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).No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia 

Federal do pagamento das custa 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 a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 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. INTIMEM-SE.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.: 53184 Nr: 3936-46.2011.811.0008

 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: JAIRON JOSE JOAQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12.296

 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 JAIRON JOSÉ JOAQUIM, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; bem como, ao 

pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA devido a partir da data do cessamento 

administrativo em 10/06/2011 (fls. 43), até a efetiva implantação da 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da data da perícia 

médica em 13/10/2016 (p. 107/111), por ser a data em que o autor teve o 

inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, quando então 

cessará o benefício de auxílio-doença, com juros e correção monetária 

com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.Diante do 

requerimento feito na exordial, RATIFICO a antecipação de efeitos da tutela 

deferida. Desta feita, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85651 Nr: 1479-70.2013.811.0008

 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: CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido 

formulado por CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ao fim de condenar o requerido a 

implantar 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 do indeferimento administrativo do benefício 

(04/02/2013 – fl. 19). 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).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.Tendo em vista que a condenação não excede a 1000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário, consoante artigo art. 496, § 3º, inc. I 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-SEBarra 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.: 93102 Nr: 2985-47.2014.811.0008

 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 SEVERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs a presente 

ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedidos de Antecipação dos 

efeitos da Tutela e de Assistência Judiciária contra o INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando, em síntese, que no ano de 

2012 sofreu acidente motociclístico, e que este acidente causou fraturas 

da tíbia e fíbula distal da perna direita. Como consequência do acidente o 

autor passou a claudicar na marcha, e com isso o autor desenvolveu uma 
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série de outras lesões na coluna, que o incapacitam para o trabalho. Pede, 

a antecipação dos efeitos da tutela, para que a autarquia requerida 

reestabeleça o benefício de Auxílio Doença, e posterior confirmação em 

sentença da procedência da ação com a concessão do benefício 

previdenciário pertinente (fls. 04/09). Trouxe os documentos de fls. 10/46

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de justiça gratuita e indeferiu a 

tutela antecipada requerida (fls. 47/48).

O INSS apresentou contestação às fls. 51/63, rebatendo as alegações do 

autor quanto à inexistência de prova da incapacidade absoluta e 

permanente da parte autora para o exercício de atividade remunerada, 

bem como a demonstração efetiva de sua qualidade de segurado. 

Postulou quesitos às fls. 62/64.

Às fls. 72/74 determinou-se a realização da perícia médica.

 Impugnação à contestação apresentada às fls. 77/78, ratificando todos 

os pedidos da inicial.

Perícia médica realizada, conforme se verifica às fls. 83/87.

Autora manifestou ciência do laudo pericial à fl. 72-v.

O INSS apresentou manifestação ciência à fl.73-v.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, de acordo 

com o artigo 42, caput e § 2º, da Lei n.º 8.213/91, são os seguintes: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) 

incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que 

garanta a subsistência; 4) não serem a doença ou a lesão existentes 

antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier 

por motivo de agravamento daquelas.

Há prova quanto à qualidade de segurado, anterior concessão aos 

benefícios previdenciários caracteriza esta situação, e também resta 

comprovado a qualidade de segurado em função dos documentos 

juntados à contestação.

A carência de 12 contribuições mensais, prevista no inciso I do artigo 25 

da Lei 8.213/91, também foi cumprida, tendo sido computada nos termos 

do inciso I do artigo 27 do mesmo dispositivo legal, ressaltando que tal 

requisito não foi impugnado pela Autarquia.

O laudo do perito judicial (fls. 83/87) concluiu que a enfermidade 

apresentada pela autora provoca, atualmente, incapacidade total e 

temporária para o trabalho. Afirma que deve ser levado em conta que o 

autor nunca realizou fisioterapia.

Neste passo, ante a ausência de comprovação, por parte do autor, da 

incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência e, sendo requisito essencial à concessão da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, 

tal benefício não deve ser concedido.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO 

DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. A sentença 

proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 2. O auxílio-doença é devido ao segurado 

que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade 

total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de 

garantir a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de 

reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título 

de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O INSS 

reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período de 

carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício de 

auxílio-doença na seara administrativa, suspenso em razão da suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 5. Comprovada através de laudo 

médico pericial a incapacidade total e temporária para o exercício da 

atividade laboral, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, a partir da sua cessação indevida. 6. 

Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 8. Remessa oficial desprovida. (REO 

0025310-95.2017.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

09/08/2017) (Grifei).

Todavia, relatando o laudo pericial que o autor se encontra 

temporariamente inválido para a sua atividade habitual, tal situação lhe 

confere o direito de obter o benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

É dever do INSS conceder o benefício de auxílio-doença ao autor e 

reintegrá-la em processo de reabilitação profissional, nos termos do 

referido artigo 62 da Lei n.º 8.213/91. Enquanto tal reabilitação não ocorra, 

é devido o benefício de auxílio-doença.

Observe-se ainda que, preenchendo o autor os demais requisitos do 

artigo 59, caput, da Lei n.º 8.213/91, para a concessão do benefício de 

auxílio-doença, sua concessão é de rigor.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o presente pedido formulado por JOSÉ 

SEVERINO DOS SANTOS 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 

a partir da data do cessação do benefício (04/04/2014 – fl. 39).

 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.

 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.

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.: 95756 Nr: 5038-98.2014.811.0008

 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: MARIA APARECIDA NUNES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por MARIA APARECIDA NUNES FREITAS 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, 19 de 

fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125574 Nr: 3977-03.2017.811.0008
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITH DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora sobre a certidao do 

senhor Oficial de Justiça:

 CERTIFICO que, para cumprimento da presente Carta Precatória, com a 

finalidade de proceder a citação, penhora, avaliação e registro, em bens 

da executada Judith de Souza, na localidade denominada Saloba Grande, 

no Município de Porto Estrela, nesta Comarca, é necessário que se faça o 

depósito de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), para custeio das 

diligências a serem efetuadas, de acordo com o Art. 2º da Portaria 

008/2009/DF. O conteúdo da presente certidão é verdadeiro e dou fé..

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5335 Nr: 1619-95.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PENEDO DE CARVALHO AUED, 

ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO 

SOBREIRA COIMBRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 Vistos etc.

Determino para que se realize a CONSTATAÇÃO e REAVALIAÇÃO dos 

bens penhorados (fls.123).

Após, aguarde-se a realização da hasta pública designada.

 CUMPRA-SE.

 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.: 9529 Nr: 788-42.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEAGUDO DE 

FREITAS - OAB:1101/MT

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR O QUE DE DIREITO EM 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 2326-38.2014.811.0008

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MESSIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, intentada por 

BANCO ITAUCARD S/A em face de JOÃO MESSIAS DOS SANTOS.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte (fls. 75), razão pela qual, foi o autor intimado 

pessoalmente para dar andamento no presente feito, mantendo-se, da 

mesma forma, inerte (fls. 79).

 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 a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem nenhuma manifestação.

 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 ITAUCARD S/A em face de 

JOÃO MESSIAS DOS SANTOS.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

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

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

observadas as formalidades legais.

 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.: 97159 Nr: 6104-16.2014.811.0008

 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: MIRIA CELESTINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 110255 Nr: 1867-65.2016.811.0008

 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: DAMIANA PINHEIRO TORRES

 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, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

decorrência da sucumbência, condeno o autor ao pagamento dos 

honorários advocatícios da parte adversa, de 10% sobre o valor da 

causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita. 

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3543-14.2017.811.0008

 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: AJDODS, PAMELLA SILVA DE OLIVEIRA, JOAREZ 

PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Arbitro alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, devidos a 

partir da citação.

Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 24.08.2017, às 

14h10min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se a parte autora para a audiência pessoalmente.

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo o desinteresse das partes, esta 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).

Advirta-se 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 dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80050 Nr: 1628-03.2012.811.0008

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) Sr(a) ANDRÉ DE 

ASSIS ROSA, OAB/MT 19077-A, que a carta precatória expedida para a 

citação do Requerido, encontra-se aguardando o preparo para ser 

encaminhada a comarca de Cuiabá-MT, para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91192 Nr: 1411-86.2014.811.0008

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA, JAMIR 

GOMES SANTANA, ELISETE SOARES ZIMINI, DELZA GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/ 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:MT 10.108

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a)DANIELE 

IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE , OAB/MT 6057 e JACKSON NICOLA 

MIOLINA, OAB/MT 17147, que a carta precatória expedida para a citação 

do Requerido, encontra-se aguardando o preparo para ser encaminhada a 

comarca de Cuiabá-MT, para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3543-14.2017.811.0008

 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: AJDODS, PAMELLA SILVA DE OLIVEIRA, JOAREZ 

PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 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 Drª. FABIANA NOGUEIRA PEREIRA , OAB/MT 

17982, Nomeado para apresentar contestação para o requerido JOAREZ 

PAULO DE OLIVIERA, no prazo legal, nos termos da decisão de fls.21

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93001 Nr: 2910-08.2014.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 O pedido, por ora, vai indeferido. Isto porque, a Defesa não acostou ao 

pedido qualquer documento comprobatório da doença mental alegada, 

tampouco da dependência química. Aguarde-se o implemento do prazo 

para eventual concessão de benefício ou sua postulação. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116104 Nr: 5432-37.2016.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Trata-se de guia de execução penal 

unificada, em que figura como recuperando BRUNO MIRANDA DA SILVA, 

qualificado, condenado:(a) pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, 

II, do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 

ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, conforme guia de fl. 

11; (b) pela prática do crime previsto no art. 129, §9°, do CPB, à pena de 

03 (três) meses de detenção, conforme guia de fl. 70; e,(c) pela prática do 

crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, conforme guia 

de fl. 140.O recuperando compareceu em Juízo informando que deixou de 

realizar o comparecimento diário à Cadeia Pública local entre 30 de 
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dezembro de 2017 a 05 de janeiro de 2018, em razão de encontrar-se 

preso neste período (fl. 225).Instado a se manifestar, o MPE requer a 

regressão cautelar de regime (fls. 231/2).II –O pleito não merece 

acolhida.A doutrina sem qualquer divergência leciona que a pena tem a 

função de punir o agente pelo crime praticado (finalidade retributiva) e 

principalmente a de recuperar socialmente o condenado (função 

utilitarista), sempre buscando se evitar a reincidência, estando esta dupla 

finalidade prevista no próprio art. 59 do Código Penal (retribuição e 

prevenção).No presente caso, em que pese à informação de que o 

recuperando tenha sido preso em flagrante e delito em 29 de dezembro de 

2017, pela prática, em tese, do delito de ameaça, não há que se falar em 

frustação dos fins da execução.Isto porque, desde que iniciou o 

cumprimento da pena no regime semiaberto nesta Comarca, 22 de 

novembro de 2017 (fl. 221), o recuperando comparece diariamente à 

Cadeia Pública local, sem nenhuma falta.Demais a mais, ainda que preso 

durante seis dias, após a soltura, o recuperado compareceu em juízo 

justificando sua falta nesse período, dando continuidade no 

comparecimento diário, demonstrando, portanto, autodisciplina e senso de 

responsabilidade.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 108201 Nr: 689-81.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLANA VENÂNCIO DA SILVA, SUELENA 

DOS SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALLANA VENÂNCIO DA SILVA, Cpf: 

05033477102, Rg: 2.500.870-6, Filiação: Ildo Venancio da Silva Filho e de 

Flávia Guedes da Silva, data de nascimento: 22/01/1998, brasileiro(a), 

natural de Nova Olímpia-MT, solteiro(a), repositora, Telefone 65 9805 2834. 

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: S E N T E N Ç ASentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: “Posto isso, julga-se 

parcialmente procedente a pretensão vertida na denúncia para o fim de: 

(a) condenar a acusada Alana Venâncio da Silva, qualificado(a) nos 

autos, como incurso(a) nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ c.c §4º da 

Lei 11.343/06, bem assim a natureza hedionda do crime eis que 

reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 

(STF – HC118533); (b) absolver a acusada Suelena dos Santos Brito com 

esteio no art. 386, VII do CPP, por não existir prova suficiente para a 

condenação. Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, 

passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso 

Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal e a 

acusada não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi 

objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. 

Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado 

Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se 

mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O 

motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem 

trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e 

as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da 

Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de 

crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente 

circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 

05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem 

agravantes. Reconhece a atenuante da menoridade, curvando-se à 

sumula 231/STJ com fundadas reservas, de modo que a pena provisória 

fica estabelecida em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multa. Ausentes causas de aumento. Aplica-se a causa de diminuição do 

art. 33, §4º da LD em 2/3, a pena definitiva é estabelecida 01(um) ano e 

08(oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime ABERTO na 

linha do precedente do STF – HC/111840 – e porque presentes os 

requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal, e 166 (cento e sessenta e 

seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica 

do agente. Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, como forma de observar a correta e 

adequada individualização da pena, na linha do julgamento levado a efeito 

pelo Supremo Tribunal Federal no HC 97256 que, inclusive, levou o Senado 

Federal a editar a Resolução 05/2012 na forma do art. 52, X da CRFB/88 

suspendendo o fraseado "vedada a conversão em penas restritivas de 

direitos" do art. 33, §4º da Lei de Drogas, no caso em apreço, viável a 

substituição cujas duas penas restritivas de direito serão fixadas em sede 

de execução penal. É crível assinalar que tais penas têm sentido altamente 

educativo, particularmente orientadas a obrigar o infrator a tomar 

consciência dos valores que supõem a solidariedade praticada em seus 

níveis mais expressivos, isto é, da assistência social, tudo em 

contrapartida do seu ato antissocial e contrário aos ditames do Estado 

Democrático de Direito. Assegura-se ao(s) acusado(s) o direito de em 

liberdade, querendo, recorrer, até pela fixação do regime aberto. Ademais, 

constituindo a prisão cautelar a extrema ratio da ultima ratio, bem assim a 

regra da proporcionalidade, inviável a segregação quando, em cognição 

exauriente, resta fixado regime diverso do fechado. Não há bens a serem 

perdidos ou restituídos. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, 

não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve 

pedido expresso e nem contraditório sobre o tema.Nas providências finais, 

antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes. Intime-se a 

acusada Alana Venancio pessoalmente, indagando-a sobre o desejo de 

recorrer. Frustrada a intimação pessoal, intime-se-a via edital, na forma do 

art. 392 do CPP. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se a acusada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa (CPC, 98, §3º). A Autoridade Policial deverá incinerar a droga 

apreendida, resguardando quantidade necessária para eventual 

contraprova, bem assim o encaminhamento laudo circunstanciado a esse 

juízo tudo conforme o art. 32, §§1º e 2º da Lei n° 11.343/06. Após do 

trânsito em julgado, lance-se-lhe o nome da sentenciada no rol dos 

culpados (CPP, art. 393, III). Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial 

para cálculo da multa e despesas processuais, cientificando, após, às 

partes.Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, observada a detração 

penal (CPP, 387, §2º com redação dada pela Lei 12.736/12). 

Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos 

Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III da Constituição 

Federal. Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos 

Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório 

Distribuidor Local. Publicada em audiência, registre-se, intime-se e se 

cumpra. Após, arquive-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, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 08 de novembro de 2017

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 112137 Nr: 2959-78.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JERONIMO DE SOUZA, ELZA GARCIA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599, KAMILLA PALU SASSAKI - OAB:16898, KATIA 

CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, RENATA M. DE A. V. NETO 

DEBESA - OAB:MT/11.674
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 I- Determina-se a liberação do depósito judicial de n. 384223-1 e 

383019-5/2018 ao Departamento da Conta Única.

II- Considerando que o presente feito já fora sentenciado, bem assim 

alcançada a sua finalidade e, ainda, ausente qualquer requerimento 

pendente de apreciação, determina-se o ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128680 Nr: 5777-66.2017.811.0008

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDELO MARCELO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON A. CARVALHO - 

OAB:MT/12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á 

afirmar tal ou qual a função do veículo na, em tese, empreitada 

criminosa.Assim, com fundamento no art. 120 do CPP e considerando que 

o pleito demanda dilação probatória, por ora, INDEFERE-SE a restituição do 

veículo Renaul t  C l io ,  cor  pra ta ,  p laca KAO-8117.Às 

providências.Certificada a preclusão das vias impugnativas, arquivem-se 

os autos.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 01/2018-GAB

O Excelentíssimo Senhor Pedro Davi Benetti, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc...

Considerando o que estabelece o artigo 8º da CGNC, in verbis: "A 

correição ordinária é aquela realizada pelo Corregedor, Juiz Auxiliar ou 

Juiz de Direito designado pelo Corregedor e, no âmbito do 1º grau, pelo juiz 

em atuação na unidade judiciária, e deverá ser informada com 

antecedência e objetivará a fiscalização geral."

Considerando, ainda, o disposto no art. 18 da CNGC, última parte, in 

verbis: "(...) Daí em diante, anualmente e de forma alternada exercerá o 

poder-dever de correição ordinária ou inventário, podendo efetuá-las de 

forma extraordinária sempre que reputar necessário ou em atendimento a 

determinação superior.";

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Correição Ordinária na 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT, a partir do dia 20 de fevereiro de 2018, com 

término para o dia 20 de março de 2018.

Art. 2º - Durante o período de correição, fica autorizada, caso necessário 

for, a prorrogação diária de, no máximo, 02 (duas) horas de serviços, 

além de realização de expediente aos sábados e domingos, que serão 

compensados oportunamente.

Art. 3º - Durante os trabalhos correicionais a Gestora Judiciária, no âmbito 

de sua competência deverá, dentre outros atos, prestar esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais;

Art. 4º – Designar os assessores Andrezza Zuleika de Oliveira e Daniela 

Nascimento de Faria para supervisionar os trabalhos correicionais.

Art. 5º – Convocar o Representante do Ministério Público, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Subseção de Campo Novo do Parecis-MT, 

Advogados e as partes, que poderão apresentar reclamações e 

sugestões relacionadas com o andamento dos serviços do Judiciário.

 Art. 6º – Determinar a remessa de cópia à Corregedora Geral da Justiça, 

ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública e ao Presidente da 

Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de Campo Novo do 

Parecis-MT.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

P.R.C. Campo Novo do Parecis-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti. Juiz de Direito

PORTARIA N. 15/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 03/2018, datada de 09.01.2018, a partir do 

dia 22.02.2018, que nomeou a servidora DANIELA NASCIMENTO DE 

FARIA, matricula 21366, inscrita no CPF nº. 026.653.991-21, 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.

Art. 2º - NOMEAR DANIELA NASCIMENTO DE FARIA, matricula 21366, 

inscrita no CPF nº. 026.653.991-21, para exercer em comissão o cargo de 

Assessora de Gabinete II, PDA-CNE- VIII, 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, 21 de fevereiro de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84171 Nr: 3269-55.2016.811.0050

 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: BENEDITO CORREIA MOTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 82/87, no prazo legal Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86299 Nr: 4686-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TATYANE AMADO HILGEMBERG PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 107/112, no prazo legal Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92459 Nr: 3263-14.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Talismar dos santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 Certifico e dou fé que o réu deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais. Nos termos da legislação em 

vigor, impulsiono novamente estes autos para INTIMAR o acusado EDSON 
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TALISMAR DOS SANTOS, por meio de seus patronos, via DJE, para que 

apresente, no prazo legal, as contrarrazões recursais ao recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 365 e fls. 393/396). Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 247 Nr: 2325-15.2000.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, JULIO 

FRANCISCO DOS SANTOS, UNIRIO SCHIRMER, EPITACIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:1

 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 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19203 Nr: 2934-22.2005.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, WILSON TERUO KOBAYASHI 

- OAB:2558-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 autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22906 Nr: 3187-73.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUBER LOUREIRA VARGAS, PEDRO 

LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/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 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 2218-24.2007.811.0050

 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): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST, 

ELIZABETH RUZZON BLAUTH, SADI VALDEMAR BLAUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2904-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

LTDA., JONAS DE MELLO DANTAS, VILMAR RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3.056/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418

 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 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 247 Nr: 2325-15.2000.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, JULIO 

FRANCISCO DOS SANTOS, UNIRIO SCHIRMER, EPITACIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:1

 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 REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19203 Nr: 2934-22.2005.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 
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PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, WILSON TERUO KOBAYASHI 

- OAB:2558-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27121 Nr: 547-29.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. FIRMINO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BONISSONI - 

OAB:37434/PR, LUCIO CLOVIS PELANDA - OAB:26360, OSVALDO 

KRAMES NETO - OAB:21186

 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 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39857 Nr: 113-98.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO, SILVANE 

JOANA PIANO, VALDEMAR PRIMO PIANO, IRMA BALESTRIN PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60517 Nr: 1510-95.2012.811.0050

 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 VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA CRUZ SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/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 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2496-78.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRÓLIO, CLADIS BROLIO, CLEUSA 

BROLIO DE SOUZA, CLARETE BRÓLIO REZENDE, PARECIS ALIMENTOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria desta 

Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, procedendo 

com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, comprove nos 

autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do referido edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78510 Nr: 4333-37.2015.811.0050

 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: LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI, CLÉLIA VIERO ANDRIGHETTI, 

ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR 

BECHARA, ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID BECHARA, 

EDYJAIME EDUARDO FURTADO, MARLI APARECIDA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - 

OAB:59.384/RJ, MARIA AUGUSTA CAPALDO PEREIRA - OAB:OAB/MS 

17.158, Maria Mercedes Filártiga Cunha - OAB:MS/7830, MARIANNA 

FUX - OAB:118.880/RJ, MAURICIO PEREIRA CRUVINEL - OAB:OAB/MS 

17.867, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - OAB:200.788/RJ, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SERGIO BERMUDES - 

OAB:17.587/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

JOSÉ EDUARDO MIRANDA - OAB:5.023/MT, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Compulsando os autos verifico às fls.1.329/1331 a manifestação do 

Estado de Mato Grosso pugnando pela expedição de ofício ao INTERMAT 

requisitando o estudo cadastral da área, enquanto às fs.1.345 a 

manifestação do Município de Campo Novo do Parecis, aduzindo não 

possuir interesse na demanda.

 2. A União, a seu turno, requereu a dilação do prazo par manifestação às 

fls.1596/1597, o que foi deferido às fls.1598/1599.
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3. Dito isso, defiro o pedido de f.1.329/1.331 e, em consequência, 

DETERMINO a expedição de ofício ao Intermat a fim de que junte aos autos 

no prazo de 30 (trinta) dias o estudo cadastral da área objeto da demanda.

4. Com o aporte dos documentos, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

manifestação.

5. Oportunamente, intime-se a União via AGU acerca do decurso do prazo 

de fls.1598/1599.

6. Intimem-se ainda os assistentes litisconsorciais via Carta Precatória no 

endereço indicado às fls.749/758, para a Comarca de Campo Grande/MS a 

fim de que se manifestarem acerca do acordo de fls.1659/1663 e da 

retificação de fls.1665/1669.

7. Após, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91595 Nr: 2759-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSJ, EDSD, DRF, MMC, WCDF, MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos n° 2759-08.2017.811.0050 (Código 91595)

Autor: Ministério Público

Réus: Ronair Barbosa da Silva Junior e outros.

Vistos.

Diante dos documentos apresentados às f. 364-369, que comprovam a 

impossibilidade da parte requerida em comparecer à audiência designada, 

redesigno a audiência aprazada às f. 352-353 , para o dia 

__20__/__03__/2018 às ___15_h__45__ min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Campo Novo do Parecis, _____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.: 22906 Nr: 3187-73.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUBER LOUREIRA VARGAS, PEDRO 

LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/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 REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 2218-24.2007.811.0050

 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): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST, 

ELIZABETH RUZZON BLAUTH, SADI VALDEMAR BLAUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2904-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

LTDA., JONAS DE MELLO DANTAS, VILMAR RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3.056/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418

 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 REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27121 Nr: 547-29.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. FIRMINO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BONISSONI - 

OAB:37434/PR, LUCIO CLOVIS PELANDA - OAB:26360, OSVALDO 

KRAMES NETO - OAB:21186

 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 REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39857 Nr: 113-98.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO, SILVANE 

JOANA PIANO, VALDEMAR PRIMO PIANO, IRMA BALESTRIN PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60517 Nr: 1510-95.2012.811.0050

 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 VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA CRUZ SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/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 REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2496-78.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRÓLIO, CLADIS BROLIO, CLEUSA 

BROLIO DE SOUZA, CLARETE BRÓLIO REZENDE, PARECIS ALIMENTOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, compareça na Secretaria 

desta Segunda Vara, e retire o edital já confeccionado nos autos, 

procedendo com a publicação deste. No mais, que no prazo de 15 dias, 

comprove nos autos a publicação no DIARIO OFICIAL DE JUSTIÇA do 

referido edital.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24267 Nr: 2216-17.2008.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Josefa Francisca dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a parte 

REQUERENTE para que no prazo de 15 ( quinze) dias manifeste-se acerca 

do petitorio do REQUERIDO fls. 139/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18816 Nr: 1123-53.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Rudnick, Fátima Regina de Freitas Rudnick, 

Ricardo Ferreira Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A, 

Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:13.503, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT, Rayssa Ayala Mendes Ferreira - OAB:19.396, 

Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda - OAB:16.708

 Certifico e dou fé que, embora citada via DJE a parte EXECUTADA deixou 

decorrer o prazo sem manifestar-se nos autos, Nos termos da legislação 

vigente impulsiono os autos para a parte EXEQUENTE manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30382 Nr: 490-37.2010.811.0051

 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: Claudir Antonio Caovilla

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918, Sandro Pissini Espíndola 

- OAB:SP/198.040-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos doTribunal de Justiça de Mato Grosso , requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140969 Nr: 821-38.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 374,37 tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 
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processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141030 Nr: 848-21.2018.811.0051

 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: Vlaodemir Martello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 487,80, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141055 Nr: 858-65.2018.811.0051

 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: Vanderson Almeida Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77321 Nr: 2270-07.2013.811.0051

 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: Joana Ferreira de Morais Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933, Olavo Claudio Luvian de Souza - OAB:OAB/16715/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92907 Nr: 1602-65.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVO, JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Autos n° - 1602-65.2015.811.0051 - 98907

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos na qual o Exequente compareceu aos 

autos e informou o recebimento integral da dívida.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

CONDENO o Executado ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 1.499,82, na forma do item 18.3 

da Resolução 96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.
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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.: 140180 Nr: 441-15.2018.811.0051

 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: Sirlei Huff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 502,15 tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a pretensão de, desde 

logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. É que, em 

relação a tais prestações, já quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar 

a imediata compensação. Mais adequado, então, é que se reajustem as 

prestações a partir do presente momento, postergando para depois do 

trânsito em julgado a análise da pertinência de eventual abatimento.A 

Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerada 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a 

Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140388 Nr: 558-06.2018.811.0051

 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: Mirian Viera de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 385,38 tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a pretensão de, desde 

logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. É que, em 

relação a tais prestações, já quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar 

a imediata compensação. Mais adequado, então, é que se reajustem as 

prestações a partir do presente momento, postergando para depois do 

trânsito em julgado a análise da pertinência de eventual abatimento.A 

Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerada 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a 

Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140508 Nr: 611-84.2018.811.0051

 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: Vanessa Geleski de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 472,83 tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140547 Nr: 630-90.2018.811.0051

 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: Valteman Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 390,38, tido por suficiente 
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para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140896 Nr: 797-10.2018.811.0051

 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: Eliane Moraes da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39 tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141124 Nr: 895-92.2018.811.0051

 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: Eurides da Pavora Ramos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39 tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140177 Nr: 439-45.2018.811.0051

 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: Flávia Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38 tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 
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como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140549 Nr: 632-60.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Madalena Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 516,50 tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140555 Nr: 639-52.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39 tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140882 Nr: 792-85.2018.811.0051

 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: Roberto Conceição Rocha Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 440,03, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam 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, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)...

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21105 Nr: 3420-33.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celsio Schenkel, Euclésio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Ricardo 

Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 Certifico e dou fé, que remeto os autos ao exequente, para no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

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 

avaliação e intimação. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35101 Nr: 1641-04.2011.811.0051

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloine Yanes Minzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Honorato Gabriel, Ana Costa 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO DE FLS. 97/98v: “Diante o 

exposto, DECRETO a REVELIA de ANA COSTA CARVALHO. II. DAS 

PROVAS. No caso, em virtude da inexistência de outras questões 

preliminares e nulidades, DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao 

que preconiza o art. 357, do NCPC. No que tange à organização do 

processo, tem-se que é fato INCONTROVERSO a existência do acidente 

de trânsito envolvendo a motocicleta guiada pela autora e o veículo de 

propriedade da segunda requerida, conduzido pelo primeiro réu. Evidente, 

deste modo, que a CONTROVÉRSIA reside na apuração da culpa e 

eventual ocorrência dos danos morais e estéticos suportados pela 

requerente. Assim, FIXO como pontos controvertidos: a) a 

responsabilidade pelo acidente de trânsito; b) se houve dano moral e 

estético. Dadas às especificidades do caso ora sob apreciação, DEFIRO a 

produção de prova ORAL requerida pela parte ré, consubstanciada no 

depoimento pessoal autora e do primeiro requerido, na inquirição de 

testemunhas e juntada de novos documentos. Por corolário, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13.03.2018 às 14:30 horas, 

sem prejuízo da conciliação das partes, consoante dispõe o artigo 359 do 

NCPC. FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, 

sob pena de preclusão. ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC. Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Campo Verde, 18 de janeiro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137486 Nr: 9547-35.2017.811.0051

 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: Juliana Raquel Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realiza Administradora de Consórcios Ltda, 

Domani Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CAETANO BERNARDI - 

OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada MARIANA CAETANO BERNARDI, OAB/MT 21013-O, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente JULIANA RAQUEL 

TREVISOL, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

10/04/2018, às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 13:00hs, 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: 1000964-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 14:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-53.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DELMONDES SOARES DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVE COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GOMES DE SOUZA OAB - SP109751 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000028-53.2016.811.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedidos de ID 

9581359 e 11770760. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-74.2016.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010430-74.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido de ID 

11772603. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010572-15.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCY BONETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010572-15.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11723454). A 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 11763936, pugnou pelo 

levantamento dos valores depositados, o que presume a sua anuência 

com o valor depositado. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

11723454), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 11763936. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011275-43.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO SUHRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011275-43.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada comprovou o cumprimento da 

condenação, pugnando pela extinção da ação, conforme IDs 11754179, 

11754175 e 11754171. A Exequente, por sua vez, manifestou sua 

concordância com o valor depositado e, em seguida, pede pela extinção 

da ação (ID 11772357). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

11754179 e 11754175), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos do petição de ID 11772357. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000889-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000889-05.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Volvendo olhos ao feito observa-se que o embargado não se 

opôs à pretensão do embargante, manifestando sua concordância com os 

valores apresentados pelo Douto Procurador do Estado de Mato Grosso. 

A manifestação positiva ofertada pelo credor em relação à impugnação 

lançada pelo embargante caracteriza reconhecimento jurídico do pedido, 

nos termos do artigo 487, III, letra “a”, do NCPC, desafiando julgamento de 

mérito, com a extinção do processo. Desta feita, reconhecendo o 

embargado o pedido, a procedência da ação é medida que se impõe, 

máxime quando inexiste violação aos direitos de terceiros. Posto isso, e 

por tudo mais que dos autos consta, homologo os embargos à execução 

com resolução do mérito, ante o reconhecimento jurídico do pedido, nos 

termos do art. 487, III, letra “a”, do NCPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários, na forma da lei. Por corolário, nos termos do Provimento 

11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO que sejam 

encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.juz.br. os seguintes documentos: sentença, o título 

que deu origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal. Retornando o cálculo, 

expeça-se a guia de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente 

pela Fazenda Pública Estadual – executada, nos termos do art. 535, §§ 4º 

e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Com o trânsito em 

julgado da presente, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONY SANTOS RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020001-06.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO BORALI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8020001-06.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento da condenação por danos morais (ID 

9761752), cujo valor já levantado pelo Exequente (ID 10701838) e, por 

meio da petição de ID 10754359, informa o pagamento da multa diária (ID 

10754357). Assim, ante o cumprimento integral da obrigação de fazer e 

pagar, pugnou pela extinção da execução. Anota-se que o depósito da 

multa é no valor integral fixado na decisão de ID 10342467. Compulsando 

os autos, verifica-se que o Exequente ainda não foi intimado da decisão 

de ID 10342467, que reduziu o valor da multa diária. Desta forma, 

determino a intimação do Exequente, por correio ou telefone, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da decisão de ID 10342467, 

bem como do pagamento da multa diária efetuado pela Executada. Sem 

prejuízo, efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

10754357), em favor do Exequente, em conta já indicada por ele no 

presente feito. Havendo concordância do Exequente, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil e, transitada em julgado, proceda-se às baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Caso contrário, havendo 

discordância justificada, à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 15 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62649 Nr: 2481-70.2017.811.0029

 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: Manoel da Costa Cavalcante

 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. 2481-70.2017.811.0029 (62649)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 03 de maio 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, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20961 Nr: 1684-75.2009.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Autos nº. 1684-75.2009.811.0029 (20961)

Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face de OSMAR BUURON, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 As partes informaram às fl. 283/286 que entabularam novo acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação e a suspensão da Execução 

até o cumprimento integral do avençado.

 Decido.

 Ex positis, HOMOLOGO o acordo de fl. 283/286 firmado entre as partes e, 

via de consequência, determino a suspensão do feito até 30 de abril de 

2018, ou até a manifestação das partes, na forma do art. 922 do Novo 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme avençado entre as partes.

 Intimem-se as partes e após, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório, até a data supramencionada ou até ulterior manifestação das 

partes.

 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.: 1913 Nr: 599-06.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leda Maria Bayerle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Autos nº. 599-06.1999.811.0029 (1913)

Vistos etc.

 Abra-se vista dos autos a parte autora, para que se manifeste sobre a 

petição de fl. 278/279, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

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.: 21730 Nr: 2459-90.2009.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Rita Vieira dos Santos

 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 nº. 2459-90.2009.811.0029 (21730)

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, 09 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.: 26854 Nr: 723-66.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Pedro Moresco, Rosalina Regina Moresco, 

Neri João Stragliotto, Madelaine Terezinha Stragliotto, Valdir Nicolai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - 

OAB:15.686-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 14469-A, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT, Teresa Celina 

Arruda de Alvim - OAB:15.732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT, Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Autos nº. 723-66.2011.811.0029 (26854)

Vistos etc.

 Uma vez que a matrícula acostada aos autos informa que o imóvel já não 

pertence mais ao executado, abra-se vista dos autos à parte autora para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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.: 60819 Nr: 1491-79.2017.811.0029

 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: MIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1491-79.2017.811.0029 (60819)

Vistos etc.

 Abra-se vista dos autos a parte autora, para que se manifeste sobre a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

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.: 55889 Nr: 1760-55.2016.811.0029

 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: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA DEZONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:OAB/SP 95740, PAULO CELSO EICHHORN - OAB:OAB/SP 320.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1760-55.2016.811.0029 (55889)

Vistos, etc.

 Cuida-se de embargos de declaração de sentença, interposto por 

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, que no seu entender se 

encontra com erro material, uma vez que ao julgar a ação monitória 

procedente, com a conversão em título executivo judicial, arbitrou 

honorários advocatícios no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa.

 Decido.

 Os embargos são tempestivos, 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.

 Todavia, no presente caso, verifico a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada a serem afastados pela via escolhida pelo embargante.

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da sentença 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.

 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.

 Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior.

 Para melhor esclarecimento, vejo que a decisão questionada, não se 

encontra maculada de erro material e sim fundamentada.

 Diante do exposto, de plano, REJEITO OS EMBARGOS, para manter a 

sentença proferida às fls. 51, contudo, pelos fundamentos acima 

mencionados.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 07 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64866 Nr: 46-89.2018.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SCHWARTZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, DARCI NADAL - OAB:OAB 30.731, DARCI NADAL JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 166.513, VITO MAUTONE - OAB:OAB/SP 42.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador CLEUZA ANNA COBEIN, DARCI NADAL, 

DARCI NADAL JÚNIOR

VITO MAUTONE, para que providencie o depósito da Diligência, conforme 

certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:"Certifico para os devidos 

fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 004/2015 – 

CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 311,28 (trtezentos e onze 

reais e vinte e oito centavos), conforme a quilometragem a ser percorrida 

de 88 Km (Ponte do Rio Sete), (2) dois Oficiais de Justiça e 8 atos zona 

Urbana (12,95) para cumprimento do r. mandado, conforme Portaria nº 

053/2016 e Tabela de Zoneamento. Deverá ser gerada a guia de 

pagamento da diligência do Oficial Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, 

devendo ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo.

Luis Elemar Pfeifer"

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62801 Nr: 2584-77.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Nicolai, Valdir Nicolai, GENECI FÁTIMA 

NICOLAI, Everton Nicolai, ELIZANDRA ROSSI NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RODACKI GOMES - 

OAB:OAB/sc 10827, VALDIR JOSE MICHELS - OAB:6595, Waldir 

Francisco Johann - OAB:4581/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador VALDIR JOSE MICHELS, HUMBERTO 

RODACKI GOMES

Waldir Francisco Johann, para que providencie o depósito da Diligência, 
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conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:"Certifico para 

os devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 212,40 

(duzentos e doze reais e quarenta centavos), conforme a quilometragem a 

ser percorrida de 90 Km (Fazenda Torrão de Ouro), para cumprimento do 

r. mandado, conforme Portaria nº 053/2016 e Tabela de Zoneamento. 

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial Justiça, no 

sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante de 

pagamento para este Juízo.

Luis Elemar Pfeifer"

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53073 Nr: 167-88.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Di Resende, Maleval Alves de Resende, 

Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES, GUSTAVO 

AMATO PISSINI, Gustavo R. Góes

FABIULA MÜLLER KOENIG, para que providencie o depósito da Diligência, 

conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: "Certifico para 

os devidos fins que, para o cumprimento da diligência do r. mandado, 

perfazem o valor total de R$ 21,35 (vinte e um reais e trinta e cinco 

centavos), 01 ato(s), zona(s) SUBURBANA (Sítio Di Resende – Prox. 

Parque de Exposições), a ser(em) pago(s) conforme Portaria nº 053/2016. 

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga"

Oficial de Justiça

Mat. 27128

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 650-21.2016.811.0029

 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): RONIMAR VIEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador LUCIANA COSTA PEREIRA, Renato Chagas 

Corrêa da Silva

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, para que providencie o 

depósito da Diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir 

transcrita:"Certifico para os devidos fins que, para o cumprimento da 

diligência do r. mandado, perfazem o valor total de R$ 12,95 (doze reais e 

noventa e cinco centavos), 01 ato(s), zona(s) (sub)urbana, a ser(em) 

pago(s) conforme Portaria nº 053/2016. Deverá ser gerada a guia de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do 

TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante de pagamento para 

este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59557 Nr: 744-32.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anuia Yawalapti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador JEFFERSON DE SOUZA, para que 

providencie o depósito da Diligência, conforme certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita:"Certifico para os devidos fins que, para o 

cumprimento da diligência do r. mandado, perfazem o valor total de R$ 

12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos), 01 ato(s), zona(s) 

(sub)urbana, a ser(em) pago(s) conforme Portaria nº 053/2016. Deverá 

ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no sítio 

eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante de 

pagamento para este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64948 Nr: 110-02.2018.811.0029

 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: CLOVIS DE SOUZA CIPOLA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE GRUN SCHUMACHER, ELO DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Diego Strapasson, para que providencie o 

depósito da Diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir 

transcrita:"Certifico para os devidos fins que, para o cumprimento da 

diligência do r. mandado, perfazem o valor total de R$ 103,60 (cento e três 

reais e sessenta centavos), 08 ato(s), correspondestes a 02 requeridos e 

02 Oficiais de Justiça, zona(s) urbana ( R$12,95), a ser(em) pago(s) 

conforme Portaria nº 053/2016. Deverá ser gerada a guia de pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo 

ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128"

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL 005/2018

 PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE 

NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO 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 

001/2018/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 Superior em 

Direito, aliado à necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, 

autorizou, em 17/01/2018, esta Comarca a proceder processo seletivo de 

recrutamento de Nível Superior em Direito;

CONSIDERANDO que de acordo com o cronograma do Processo Seletivo, 

após o período de inscrições de 29/1/2018 a 9/2/2018, e na data de 

16/02/2018, foi publicada a Relação dos candidatos que tiveram suas 

inscrições deferidas, sendo aberto prazo para interposição de recurso 
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contra o indeferimento de inscrições em 19 e 20/02/2018, e não houve 

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 

munido 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 SUPERIOR EM DIREITO/2018

01. ANDRESSA DE MELO TORRES ARAÚJO

02. ANNA CAROLINA FARIAS DE SOUZA CALDAS

 03. ANA CLARISSA DA COSTA LECHENER

 04. BRUNA MARIA BRITO MARTINS

 05. BRUNO BARROSO DE FREITAS

 06. CARLOS ALBERTO DA CUNHA SOUSA

 07. ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS

 08. ELESANDRA MARTINI SANTOS

 09. GABRIEL JORDAN CASO DA SILVA

 10. JACKELINE MOREIRA DE CARVALHO

11. JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA

 12. JOSIANE MARIA DA SILVA PENHA DO ROSARIO

 13. JOSIELI RODRIGUES ALVES

 14. LEICY RANNY MEDEIROS

 15. RENATA ALVES FELICIANOP DE SOUSA

 16. STEFFANY LEMES DA SILVA

 17. THAIS VALÉRIA TRINDADE LEAL

 Chapada dos Guimarães, 21 de fevereiro de 2018

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83527 Nr: 2665-75.2016.811.0024

 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: Maria da Conceição Alves de Souza, Celsomar Nunes 

de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Alves Pereira, Alvino Pereira Siqueira, 

ISAEL SILVA SANTOS, CLODOALDO GERMANO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 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, 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. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 3476 Nr: 5-46.1995.811.0024

 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): Roberto Douglas Biancardini Jorge, Município 

de Chapada dos Guimarães, FEMA-Fundação Estadual do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristóteles Ferreira da 

Fonseca - OAB:3106, Elineide Therezinha Nascimento Machado - 

OAB:2398, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078, Marcel 

Alexandre Lopes - OAB:6454/MT, Rosângela da Silva Capelão - 

OAB:8944-MT, Wesson Alves de Martins Pinheiro - OAB:2409-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) DANIEL FELIPE TORRES TABORDA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68067 Nr: 3321-03.2014.811.0024

 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: João Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente de Gestão de Pessoas da 

Secretaria do Estado de Administração-MT, Estado de Mato Grosso

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

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO A ORDEM da segurança pleiteada, devendo o 

impetrante continuar lotado na cidade Nova Brasilândia-MT. Em 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, nos termos do art. 

25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do 

CPC/2015.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69633 Nr: 248-86.2015.811.0024

 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: José de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS 

- OAB:16738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, e §3° 

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. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as anotações de estilo.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 2011-35.2009.811.0024

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CST, DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B/MT

 Diante do exposto:I. Nego conhecimento ao pedido de fls. 183/185v, o que 

faço em face da inadequação da via eleita e da perda de seu objeto.II. 

Considerando que, à fl. 199/vº, restou consignado o pagamento do que 

estava sendo executado anteriormente, bem como que, à fl. 207, houve 

notícia de novo descumprimento, intime a exequente, por meio de sua 

advogada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar ao feito memória de 

cálculo nos termos do art. 528, §7º, do CPC. Apresentada a memória de 

cálculo, tragam os autos conclusos.Decorrido, “in albis”, o prazo, o que 
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deverá ser certificado, arquivem-se os autos.III. Expeça-se o 

necessário.IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000321-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO: Do advogado das parte promovente da decisão ID 11447979, 

e do alvará eletrônico expedido ID 11731483.Chapada dos Guimarães-MT, 

21 de fevereiro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestor de 

Secretaria.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-66.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PALMEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANIE ROSA GOMES GEISS OAB - MT0012189A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (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 8010014-66.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: SUELY 

PALMEIRA FERREIRA EXECUTADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. 

Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada 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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de fevereiro de 2018

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010573-52.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRADILENE ALVES DE SOUZA TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CRISTINA AMORIM ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ABADIA AZAIR PEREIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVESTRE RODRIGUES SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 8010573-52.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: IRADILENE 

ALVES DE SOUZA TRANSPORTES - ME EXECUTADO: VIVIAN CRISTINA 

AMORIM ALBUQUERQUE Vistos etc. Na forma do Enunciado 76 do 

FONAJE, expeça-se certidão de dívida para averbação junto aos serviços 

de proteção ao crédito. Suspendo o feito por 180 (cento e oitenta) dias. 

Transcorrido o período sem que o exequente apresente bens passíveis de 

penhora, volvam-me conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-92.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (REQUERENTE)

CLARO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR FRAGA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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 8010301-92.2012.8.11.0024 REQUERENTE: FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES, CLARO S/A REQUERIDO: ALTAMIR FRAGA 

ALVES Vistos etc. Intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, replicar 

os embargos à penhora e, após, volvam-me conclusos para julgamento. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010775-29.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANTONIO DA COSTA (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 8010775-29.2013.8.11.0024 REQUERENTE: TRES IRMAOS 

MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME REQUERIDO: WILLIAN 

ANTONIO DA COSTA Vistos etc. A consulta junto ao RENAJUD não 

apresentou qualquer resultado para o CPF do executado. Assim, 

determino a obtenção de informações através do INFOJUD. Com o retorno 

das informações, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

EDSON BARROS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(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 8010447-31.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MARILUCI 
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FERNANDES DA CRUZ REQUERIDO: BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - 

ME, EDSON BARROS BARBOSA Vistos etc. Intime-se a parte promovente, 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a última declaração de imposto de renda, ou cópia de sua CTPS, 

com a última anotação de contrato de trabalho, a fim de comprovar a 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000418-70.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOELI DOS SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. I. Recebo 

o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 19 de fevereiro de 

2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-31.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEPRI BOBROFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MATEUS PEREIRA LIMA (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 8010210-31.2014.8.11.0024 REQUERENTE: RENATO LEPRI BOBROFF 

REQUERIDO: MARIA MATEUS PEREIRA LIMA Vistos etc. Considerando que 

o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim como lastreado nos princípios da celeridade e da economia 

processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser realizada via 

RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o Sistema RENAJUD 

uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de 

constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 19 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010592-58.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

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 8010592-58.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

BORGES EXECUTADO: CLAUDIO GONCALVES DA SILVA Vistos etc. 

Considerando que o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema 

RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações 

sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento 

do referido Provimento, assim como lastreado nos princípios da celeridade 

e da economia processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser 

realizada via RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 19 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010778-81.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS (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 8010778-81.2013.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - 

EPP REQUERIDO: EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. A 

consulta junto ao RENAJUD não apresentou qualquer resultado para o CPF 

do executado. Assim, determino a obtenção de informações através do 

INFOJUD. Com o retorno das informações, intime-se o exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 19 de fevereiro de 2018

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 246 de 416



Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002059-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEZINHO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002093-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DONIZETE ZANE TARGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002091-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000007-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000007-38.2018.8.11.0009 AUTOR: EDILAINE 

FERNANDES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Ação de concessão de benefício previdenciário – 

auxílio maternidade rural movida por Edilaine Fernandes da Silva em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos qualificados, 

aduzindo, em síntese, possuir, ante sua gestação, e pela qualidade de 

segurada especial, direito a salário maternidade. É o relatório. Decido. 

Preambularmente, calha mencionar que a competência na hipótese 

versada nos autos só não seria da Justiça Comum estadual se existisse 

instalada na cidade a Justiça Federal, o que não é o caso. Aquela, 

subsidiária, assume o vácuo não preenchido por esta, em prol do 

segurado ou beneficiário, na busca de uma justiça acessível nem sempre 

possível a pessoas geralmente de limitadas posses e humildes, sem 

perspectivas de demandar em esferas na maioria das vezes situadas em 

localidades distantes de onde mora. Com isso amenizadas as dificuldades 

de acesso a uma Justiça efetivamente justa, calcada na verdade real e no 

princípio constitucional da proporcionalidade. Portanto, é competente o 

foro de Colíder – MT para o processo e julgamento da causa. Forte no art. 

109, § 3.º, da Constituição Federal. Passo a análise do pedido de 

antecipação da tutela para a implantação do auxílio-doença. A antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Não obstante, 

apesar da cognição em casos tais ser apenas superficial, isto é, não 

exauriente, deve o Julgador, ao concedê-la, ter a quase certeza de que, 

se a demanda fosse julgada na ocasião, sairia à parte requerente 

vencedora. No caso específico, trata-se de concessão de 

salário-maternidade. Entrementes, oportuno consignar que os documentos 

juntados aos autos pela parte autora, por certo, configuram início razoável 

de prova material do exercício de atividade rural. No entanto, entendo 

imprescindível a produção de prova testemunhal para fazer um juízo 

seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a 

obtenção do benefício pretendido de maneira que se faz temerária a 

antecipação dos efeitos da tutela antes de encerrada a instrução 

processual, sobretudo no que concerne ao período de carência. Para a 

comprovação da qualidade de segurada especial tem na prova 

testemunhal alicerce indispensável para o deslinde da questão, mormente 

considerando que a Lei n.° 8.213/1991 exige, para o aludido 

reconhecimento, início razoável de prova material, ciceroneado por prova 

testemunhal, razão pela qual o indeferimento do pleito de antecipação de 

tutela mostra-se inarredável. Válido anotar ainda que a concessão do 

benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho 

rural, cumprindo-se o prazo de carência previsto no inciso III do art. 25 da 

Lei n.º 8.213/1991, mediante início razoável de prova material, corroborada 

com prova testemunhal, ou prova documental plena. Por oportuno, 

c o l a c i o n a d o s  a l g u n s  j u l g a d o s :  “ P R E V I D E N C I Á R I O . 

SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO 

PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O salário maternidade é 

devido à trabalhadora que comprove o exercício da atividade rural pelo 

período de 10 meses anteriores ao início do benefício, este considerado 

do requerimento administrativo (quando ocorrido antes do parto, até o 

limite de 28 dias), ou desde o dia do parto (quando o requerimento for 

posterior). 2. Não cumprindo o período de carência no exercício da 

atividade rural, não faz jus a parte autora ao salário-maternidade na 

qualidade de segurada especial”. (TRF-4 - AC: 50430733620154049999 

5043073-36.2015.404.9999, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 16/12/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

18/12/2015); “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA 

ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA MATERNIDADE E 

DO LABOR RURAL. 1. Para a segurada especial é garantida a concessão 

do salário - maternidade no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove, além da maternidade, o exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início 

do benefício. 2. Existindo nos autos documentos que caracterizam 

razoável início de prova material, corroborados pelos depoimentos das 

testemunhas ouvidas em juízo, de que a autora exercia atividade agrícola, 

estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de 

salário-maternidade. 3. Podem ser utilizados como início de prova material 

documentos em nome de membros do grupo familiar”. (TRF-4 - AC: 

195597620144049999 PR 0019559-76.2014.404.9999, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 15/12/2015, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/01/2016). De mais a mais, em demandas 

desse talante, as provas colacionadas devem ser suficientes, a calcar o 

Julgador de que não será tal tutela irreversível, o que não é o caso, pois, 

para aferir se a parte autora tem o direito que alega, repito, provas 

deverão ser colhidas. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela provisória de urgência. Não detectados os requisitos 

legais previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, na pessoa de seu representante legal para, se lhe 

aprouver, defender-se no prazo de 30 dias, lapso este em dobro em 

virtude do que dispõe o art. 183 do CPC. Consigne-se no mandado que se 

não for contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, conforme inteligência do art. 344 do aludido 

Codex. Advirto, desde já, que não será designada audiência de 

conciliação, uma vez que a autarquia requerida pleiteou pela dispensa da 

r e f e r i d a  a u d i ê n c i a ,  n o s  t e r m o s  d o  O f í c i o  C i r c u l a r 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. Por fim, à míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições da Lei n.° 1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder - MT, 11 

de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002230-95.2017.8.11.0009

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)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002230-95.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: PAULO 

GOMES BARBOSA Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do 

mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata 

avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e 

intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10%, sobre o valor exequendo, que poderão ser reduzidos pela 

metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, 

consoante caput e § 1.º, do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à 

execução será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002235-20.2017.8.11.0009

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)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002235-20.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: ADEMIR 

FRANCISCO GOMES Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, penhora 

e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do 

ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do 

mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata 

avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e 

intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10%, sobre o valor exequendo, que poderão ser reduzidos pela 

metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, 

consoante caput e § 1.º, do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à 

execução será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000131-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FAUSTINO FERREIRA ALVES (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 11168628. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001891-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(DEPRECANTE)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA OAB - MT0010885A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

MARCIA FRANCISCA DA ROCHA (DEPRECADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 11053118. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002277-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002337-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GOMES DE SOUZA OAB - SP370643 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000391-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000391-69.2016.8.11.0009 REQUERENTE: SOLI 

ALVES FROTA REQUERIDO: NOEMI TEREZINHA FROTA Vistos etc. Defiro, 

em parte, o pedido de id n.º 9499221, a determinar que seja realizada a 

busca de endereços da parte requerida por meio dos sistemas 

informatizados disponibilizados pelo TJMT e TRE/MT (Infojud, Bacenjud e 

Siel), por serem mais céleres e menos onerosos, a fim de viabilizar a sua 

citação/intimação, devolvendo a prestação jurisdicional de modo mais 

eficaz. Encontrados os endereços, efetive-se a decisão de id. n.º 

9346257. Se a parte autora preferir, poderá ela diligenciar naqueles 

órgãos indicados no id n.º 9499221. Se descortinado o mesmo endereço 

já constante nos autos ou em caso de diligência negativa, diga a parte 

autora em 15 dias, pugnando o que de direito entender. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 11 de setembro de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1002136-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE, Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) sem recebimento (Id. 11633295), 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. Colíder-MT, 21 de 

fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002190-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LORCA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002190-16.2017.8.11.0009 EMBARGANTE: ADAIR 

LORCA EMBARGADO: HELIO PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não se 

apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sem motivos aparentes, forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para indeferi-los de 

plano, ainda que numa análise perfunctória. Ouça-se a parte embargada 

em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Vale anotar 

que as razões apresentadas pelos embargantes não justificam a 

suspensão da execução que nem sequer teve penhora. O art. 921, § 1.º, 

do CPC, autoriza referida suspensão desde que presentes os requisitos 

para a concessão da tutela provisória, e que esteja a execução garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, deixo de aplicar ao presente efeito suspensivo, nada 

impedindo que a presente decisão seja revista, a requerimento da parte, 

se delineados motivos relevantes no decorrer da ação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 207 Nr: 259-59.1998.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de fls. 

21/22 e o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 20-94.1994.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CRIVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Cardin - OAB:PR - 9.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de fls. 

19/20 e o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42113 Nr: 3187-02.2006.811.0009

 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: CFDVK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito de desarquivamento apresentado às fls. 494/495, pois 

que não houve a quitação das custas processuais pendentes e não foram 

recolhidas as taxas de desarquivamento, conforme determina o art. 462 

da CNGC/MT.

Intime-se o(a) advogado(a) subscritor(a) do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42747 Nr: 3739-64.2006.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MONICA CAVEQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e 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 
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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.Caso a condenação contra 

a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o 

valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, do citado 

art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a 

faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim 

sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do mesmo art. 85 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86247 Nr: 3657-86.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DE SOUZA CONFECÇÕES (BANNYS 

MODA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da parte autora foi 

devidamente intimado para que desse o regular prosseguimento ao feito.

 Em razão da sua inércia, expediu-se mandado de intimação pessoal para 

que aquela desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 E, mesmo intimado pessoalmente para dar o devido impulso processual, o 

polo ativo não se manifestou ou tomou as providências cabíveis, não 

podendo o feito aguardar indefinidamente a sua manifestação.

 Ante o exposto, com a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de 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.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando que 

a parte executada devidamente citada não apresentou qualquer 

manifestação no processo.

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.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99046 Nr: 1507-30.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AFONSO CARBO

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

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 Vistos.

Ante o teor dos pedidos da parte executada às fls. 29/31 e fls. 35/36, 

intime-se o exequente para se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002190-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LORCA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002190-16.2017.8.11.0009 EMBARGANTE: ADAIR 

LORCA EMBARGADO: HELIO PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não se 

apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sem motivos aparentes, forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para indeferi-los de 

plano, ainda que numa análise perfunctória. Ouça-se a parte embargada 

em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Vale anotar 

que as razões apresentadas pelos embargantes não justificam a 

suspensão da execução que nem sequer teve penhora. O art. 921, § 1.º, 

do CPC, autoriza referida suspensão desde que presentes os requisitos 

para a concessão da tutela provisória, e que esteja a execução garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, deixo de aplicar ao presente efeito suspensivo, nada 

impedindo que a presente decisão seja revista, a requerimento da parte, 

se delineados motivos relevantes no decorrer da ação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002096-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELA VUOLLO BOTAN (RÉU)

GIUVALDO ESTEVAO BOTAN (RÉU)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Juntada de petição. Protocolado em Colíder. Protocolo Nº: [A-64618] - 

[09/02/2018].

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82942 Nr: 287-02.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO EDILMO GOMES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados(as) da parte autora, da parte 

dispositiva da sentença de fls. 63/63 verso, a seguir transcrita: (...)"Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de fls. 

59-60, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus 

termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais 

pelo requerente e pelo requerido, nos termos do § 2º do art. 90 do 

CPC/2015, uma vez que tal matéria não foi objeto do acordo pelas partes. 

Entretanto, nos termos do § 3º art. 98 do NCPC, SUSPENDO a exigibilidade 

da obrigação, uma vez que defiro benefício da Justiça Gratuita, na forma 

da lei. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 
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e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 31 de outubro de 2017. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59214 Nr: 831-24.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 7193 Nr: 739-66.2000.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN, ITAMAR CEZAR 

DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT-3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 739-66.2000.811.0009

Código Apolo n. 7193

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar dos executados terem 

sido citados por edital (fls. 66, 71, 72), estes não se manifestaram nos 

autos e, também, não foi nomeado curador especial para promover suas 

defesas.

Destaca-se que, mesmo sem nomear curador especial, o presente feito 

prosseguiu normalmente, estando atualmente na fase expropriatória (fls. 

167-168) dos bens penhorados à fl. 116 dos autos, por indicação da parte 

exequente.

Isto posto, chamo o feito à ordem, para SUSPENDER o leilão e, a fim de dar 

regular prosseguimento ao feito, decreto a revelia dos executados, uma 

vez que citados por edital, deixaram transcorrer o prazo legal sem 

manifestação. Contudo, deixo de aplicar seus efeitos legais, por se tratar 

de modalidade de citação ficta.

 Destarte, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, lhes NOMEIO a 

Defensoria Pública como curadora especial, a qual deve ter vistas dos 

autos para apresentação de defesa, no prazo legal.

Intime-se.

Às providências.

Colíder, 20 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 110065 Nr: 395-55.2018.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA, NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extingo o 

feito sem julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte dos 

embargantes.CUSTAS pela parte embargante.Translade cópia desta 

decisão, certificando o desfecho dos embargos nos autos das ações de 

execução (Códigos 2427,2333) em apenso.Tendo em vista, a petição 

inicial ter sido apenas protocolada, DISTRIBUA-SE. AUTUE-SE. APENSE-SE 

aos autos das ações de execução (Códigos 2427,2333). Após, venham 

os autos conclusos, apenas para lançamento no Sistema 

Apolo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e cautelas de estilo.Colíder-MT, 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.: 83851 Nr: 1213-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA, DPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 82750 Nr: 2659-89.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORAZIL MARQUEZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2659-89.2011.811.0009 – Código nº. 82750

Despacho

Vistos, etc.

 ABRA-SE vista dos autos à Defesa para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MAIANY NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000252-49.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: VIVIANE MAIANY NASCIMENTO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de abril de 2018, 16h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BILISTKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000251-64.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: ANDREA BILISTKI FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

03 de abril de 2018, 16h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000250-79.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de abril de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000248-12.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: CLEONICE DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de abril de 2018, 15h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON DE PAILA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000247-27.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: CLEISON DE PAILA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de abril de 2018, 15h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000246-42.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: MARLENE CARDOSO DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de abril de 2018, 14h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000245-57.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: ELIANE APARECIDA MAGALHAES FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de abril de 2018, 14h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 
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conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 19 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLICE DE ABREU KREVICZ BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000244-72.2018.8.11.0009; Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: VANDERLICE DE ABREU KREVICZ FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de abril de 2018, 14h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 19 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000246-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000246-76.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR a 

parte exequente, através do(a) Advogado(a), para, em 15 dias, nos 

termos do Enunciado n.º 126 do FONAJE, entregar na secretaria deste 

juizado o título de crédito original, onde ficará retido em pasta própria, a 

ser certificado no feito, sob pena de extinção, a teor dos arts. 798, inciso 

I, alínea “a” e 801, ambos do CPC. Tudo em conformidade com o r. 

Despacho de ID. nº. 8817110 e ID Nº. 11112791. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010345-20.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: IVONEIDE 

MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. . FINALIDADE: 

INTIMAR a parte requerente, através do advogado(a), por todo o conteúdo 

da petição da parte requerida juntada aos autos no id- 11740532 e 

seguintes, para manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. Colíder, 21/02/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-03.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ADRIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010426-03.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIANA 

ADRIANA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A . Finalidade: Intimar a parte requerente, através do 

advogado por todo o conteúdo do ofício do Banco do Brasil id- 11027503 e 

Alvará de liberação de valores com status Cancelado di- 11854431, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 

21/02/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000144-54.2017.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: 

CLAUDIO LEME ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: MARIA JOSE 

VASCONCELOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de Março de 2018 às 13h20min, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010438-17.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010438-17.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CASANOVA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA . Finalidade: INTIMAR as partes, 

através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10167487. Colíder, 21 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010438-17.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010438-17.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CASANOVA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA . Finalidade: INTIMAR as partes, 

através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10167487. Colíder, 21 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-24.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010541-24.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA GOMES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, 

através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10167143. Colíder, 21 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-24.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010541-24.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA GOMES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, 

através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10167143. Colíder, 21 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-72.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROMANHOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDWIN DE ALMEIDA COSTA OAB - MT14621/O (ADVOGADO)

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010219-72.2013.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ 

ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA Parte Ré: REQUERIDO: OSVALDO 

ROMANHOLI FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, na pessoa do (a) 

advogado (a), para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, 

R$53.252,36 (cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e 

trinta e seis centavos) a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado – ID. 9101090, sob pena de penhora 

on-line pelo sistema BacenJud. Bem como, se a parte executada resolver 

impugnar a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo. Tudo em 

conformidade com a r. decisão Id. 11109579. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010291-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO KESSLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010291-54.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: LEANDRO 

KESSLER Parte Ré: EXECUTADO: OI MOVEL S.A . Finalidade: INTIMAR as 

partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10637837. Colíder, 21 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010291-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO KESSLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010291-54.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: LEANDRO 

KESSLER Parte Ré: EXECUTADO: OI MOVEL S.A . Finalidade: INTIMAR as 

partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10637837. Colíder, 21 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116911 Nr: 699-40.2018.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCV, RNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda c/c Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência e Instauração de Incidente de Alienação Parental 

promovida por Daiane Nascimento Amador em face de Giovani Cândido 

Veloso e Rosa Novais Veloso, objetivando a modificação da guarda dos 

menores Diovani Nascimento Veloso e Gabrieli Candido Veloso.

Foi proferida decisão em plantão judicial concedendo a tutela de urgência 

antecipada em caráter liminar fixado a guarda provisória dos menores em 

favor da requerente Daiane Nascimento Amador.

Consta às fls. 71 pedido de revogação da tutela de urgência formulado 

pela requerente Rosa Novais Veloso.

Considerando a divergência nos autos, vez que processo idêntico em 

tramite na Segunda Vara desta Comarca em que foi extinto pela 

desistência (Código 116766 ), bem como a existência de diversas ações 

envolvendo as partes e relatório do Conselho Tutelar recentemente 

acostado, COLHA-SE parecer ministerial com urgência.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114422 Nr: 7146-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO PEREIRA GRUGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Código 114422.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 28 de fevereiro de 

2018, às 15h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 6 de dezembro de 2017.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

JOSÉ ANTONIO RIBEIRO. (Testemunha-Autor), Cpf: 34021000100, Rg: 

878244, Filiação: Sebastião Alfredo Ribeiro e Corina Catarina Ribeiro, data 

de nascimento: 28/04/1962, brasileiro(a), natural de Paranaiguara-GO, 

casado(a), Telefone 65 9683 3488, Endereço: Gleba São Vicente, Sitio 

Pingo D'água, Bairro: Zona Rural, Cidade: Nova Lacerda-MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34933 Nr: 3117-29.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, SAULO LUIZ COCCO, 

MARGARETH MARIA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 5º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido a intimação da parte exequente, 

a fim de dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38863 Nr: 3561-28.2011.811.0046

 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: FLAVIO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 5365-55.2016.811.0046

 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: MAILA SUZAMAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106

 Vistos.

Verifico que na réplica (fls. 84/85) a parte autora afirma que não foi o 

Espólio de Constantino Giongo quem contestou e sim a inventariante 

Marinêz Bresolin Giongo, sendo inclusive esta quem outorgou procuração 

à advogada que subscreve a manifestação.
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Verifico que razão assiste a requerente, uma vez que a inventariante 

representa em juízo o espolio (art. 75, VII do CPC) e não atua em nome 

próprio como o fez a parte.

Considerando que trata-se de vício sanável, conforme preceitua o artigo 

76 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

Suspendo o processo pelo prazo de 15 dias e determino que a parte 

requerida regularize o polo passivo.

Após decurso do prazo, autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117138 Nr: 805-02.2018.811.0046

 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: MARIA BATISTA DOS SANTOS MISCHIATTI

 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:

 Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. O auxílio-doença será devido pelo período de 180, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017.Oficie-se o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judicial para cumprimento da presente decisão.Fica cominada multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) caso o requerido transgrida o preceito constante 

no parágrafo anterior.Determino que o requerido comprove, ao término do 

prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

incorrer na multa fixada no parágrafo anterior.Com efeito, uma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), 

cite-se por remessa dos autos, por carta precatória, 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.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 522-52.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o denunciado Admilson Penal para se 

manifestar em relação ao estudo psicológico de fls. 172/173, em 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 2063-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Visto que o denunciado constituiu advogado, impulsiono o feito a fim de 

intimar este para apresentar as razões do recurso interposto à folha 384, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71592 Nr: 3712-86.2014.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANOR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária de manutenção proposta por ELIANOR 

PINHEIRO DA SILVA em desfavor do INSTITUITO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL.A ação foi julgada parcialmente procedente condenando a parte 

requerida ao pagamento de auxílio doença.Foi certificado o transito em 

julgado às fls. 170.Às fls. 229 a requerente apresentou petição 

informando que o benefício seria cessado em 18/1008/09/2017, ocasião 

em que pugna pela imediata reimplantação do benefício, uma vez que o 

feito transitou em julgado e não há provas que esteja habilitada para o 

trabalho.A autarquia manifestou-se às fls. 234 afirmando que em virtude 

das determinações constantes no artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei 8.213/1990 

que estabelece a cessação automática do benefício de auxílio doença e 

acaso o beneficio seja reativado a intimação direta do Gerente Executivo 

do INSS em Cuiabá/MT. Pois bem.A Lei n. 13.457/2017 acrescentou os 

parágrafos 8º e 9º ao artigo 60 da Lei 8.213/1990 instituindo-se a 

aplicação da alta programada Assim, considerando o transito em julgado 

da sentença que concedeu auxilio doença a parte, bem como o fato de 

constar expressamente que a cessação do benefício somente correria 

após ser constatado mudança na situação fática referente a incapacidade 

da parte autora DEFIRO O PEDIDO DA PARTE AUTORA E DETERMINO que 

seja oficio à gerencia executiva do INSS, para que cumpra a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela, implantando o benefício previdenciário em 

favor da parte autora, no prazo máximo de 05 dias, .O auxílio-doença será 

devido pelo período de 01 ano, consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 

13.457/2017.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79625 Nr: 3018-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BREDA, ROSANGELA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT - 4908

 (...) Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN 

informando que a parte requerida não possui veículos bem como não 

existe nenhuma certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis 

informando a parte não é proprietária de imóveis. Assim sendo, indefiro a 

solicitação. A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 

05 dias. Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não 

indique bens, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo de 01 ano, sem 

que a parte se manifeste, determino o arquivamento dos autos. P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 3630-21.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE RPP LTDA ME, Antônio Jaques 

Nunes Cavalcante, RONI ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão proferida anteriormente (ref. 46).

Mais uma vez não há certidão do DETRAN, nem do registro do imóveis, a 

parte apenas alega mas não prova as buscas realizadas, tendo juntado 

apenas um print de determinado sistema de uso da própria parte.

 Aliás, até o presente momento a parte sequer requereu a citação por meio 

de oficial de justiça nos ultimos endereços apresentados (referência 30).

 P. I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-50.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010215-50.2015.8.11.0046 REQUERENTE: HELENA MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, 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, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente 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 e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) 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. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – 

MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-17.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL OAB - MT0017697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE FERNANDES ALARTAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010364-17.2013.8.11.0046 REQUERENTE: DEBORA FREITAS SPAGNOL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO. Faculto o prazo de 05 (cinco) dias, para o 

fim de que seja apresentado pedido de cumprimento de sentença. 

Decorrido o prazo sem manifestação, e ausente pagamento espontâneo 

da obrigação, arquive-se os autos. Às providências. Comodoro – MT, 21 

de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-65.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FROHLICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010020-65.2015.8.11.0046 REQUERENTE: ORLANDO FROHLICH 

REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VISTOS EM CORREIÇÃO. Cumpra-se 

na íntegra a decisão de ID 5428919. Às providências. Comodoro – MT, 21 

de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-14.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIUS CEZAR HOLANDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010198-14.2015.8.11.0046 REQUERENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: JULIUS CEZAR HOLANDER VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC, caso já não o tenha feito; 3) Após, 

intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência 

pessoalmente 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 e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 

509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante. 4) 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. 5) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

intimem-se a parte exequente para apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – MT, 21 de fevereiro 

de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-69.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BORDINHAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 
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8010216-69.2014.8.11.0046 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO 

BORDINHAO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS 

EM CORREIÇÃO. 1) Retifique-se o sistema PJE, 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/ou outro sistema análogo, se houver, 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, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-33.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M C OLIVEIRA MIRANDA BARROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR AMADEU COCCO RUBIN OAB - MT0008402A (ADVOGADO)

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD OAB - RS0093237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ZUGGY-ZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010167-33.2011.8.11.0046 REQUERENTE: M C OLIVEIRA MIRANDA 

BARROS - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ZUGGY-ZI 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP VISTOS EM CORREIÇÃO. Ciência às 

partes acerca do retorno dos autos da Instância Superior. Nada sendo 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquivem-se os autos. Intime-se o 

recorrente para adimplir as custas em que fora condenado na Segunda 

Instância, caso ainda não tenha recolhido. Às providências. Comodoro – 

MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-81.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GELIO MANOEL FLAUZINO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010340-81.2016.8.11.0046 REQUERENTE: GELIO MANOEL FLAUZINO DA 

FONSECA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Tendo em vista o que dispõe o art. 99, §7º, CPC deixo de 

analisar o pedido de gratuidade da justiça acaso solicitado e, para tanto 

certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto, bem 

como das contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes para 

contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade de 

sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro 

– MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-26.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDERSON GRAZZIOTTI CAZZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010042-26.2015.8.11.0046 REQUERENTE: ELIANDERSON GRAZZIOTTI 

CAZZOTTO REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Intime-se o exequente pessoalmente para, caso 

queira, constitua novo patrono nos autos no prazo de 05 ( dias). Desabilite 

a advogada subscrevente de ID 542946, se necessário o for. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação, certifique-se e intime-se o exequente 

pessoalmente para dar o devido impulsionamento do feito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos. Comodoro – MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010095-12.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MALAQUIAS MOTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010095-12.2012.8.11.0046 EXEQUENTE: COMERCIAL NOVO ESTADO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: TATIANE MALAQUIAS 

MOTTA VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) Retifique-se no sistema PJE, 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, intimem-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente 

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 e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. 

Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante. 3) 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. 4) Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010068-29.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTINS MOTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010068-29.2012.8.11.0046 EXEQUENTE: COMERCIAL NOVO ESTADO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: RAQUEL MARTINS MOTTA 

VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar 
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que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, 

na pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente 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 e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) 

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. 4) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias. Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-29.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA FURTADO MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010143-29.2016.8.11.0046 REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDINEIA FURTADO MATOS VISTOS EM 

CORREIÇÃO. 1) Retifique-se no sistema PJE, 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, intimem-se o devedor, na pessoa de 

seu advogado, e na sua ausência pessoalmente 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 e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) 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. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – 

MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-64.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ALVES BESERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010227-64.2015.8.11.0046 EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

RAIMUNDO ALVES BESERRA VISTOS EM CORREIÇÃO. Cumpra-se na 

íntegra a decisão de ID 5433036. Às providências. Comodoro – MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 1681-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR LOBO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANCARGO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o/a advogado/a da parte requerente/requerida fez carga 

dos autos em 19/08/2017 e não devolveu até a presente data, 

extrapolando, assim, o prazo determinado no Art. 107, inciso II do CPC. 

Assim sendo, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intima-la 

para que devolva os autos nesta Secretária no prazo 24 horas, sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22918 Nr: 426-47.2007.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON DE OLIVEIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA ANDRÉA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Certifico que decorreu o prazo para o requerente/exequente se 

manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22918 Nr: 426-47.2007.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON DE OLIVEIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA ANDRÉA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Certifico que, o advogado da parte requerente fez carga dos autos em 

18/05/2017 e não devolveu até a presente data, extrapolando, assim, o 

prazo determinado no Art. 107, inciso II do CPC. Assim sendo, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intima-la para que devolva 

os autos nesta Secretária no prazo 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27234 Nr: 1330-33.2008.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Certifico que, o advogado da parte requerente fez carga dos autos em 

23/10/2017 e não devolveu até a presente data, extrapolando, assim, o 

prazo determinado no Art. 107, inciso II do CPC. Assim sendo, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intima-la para que devolva 

os autos nesta Secretária no prazo 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 1201-91.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o advogado da parte requerente/requerida fez carga dos 

autos em 24/05/2017 e não devolveu até a presente data, extrapolando, 

assim, o prazo determinado no Art. 107, inciso II do CPC. Assim sendo, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intima-la para que devolva 

os autos nesta Secretária no prazo 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 1681-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR LOBO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANCARGO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o exequente se manifestar nos 

autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000121-94.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MERI ROHR MOSSI SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ramon Garcia Requena (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000121-94.2017.8.11.0046 EXEQUENTE: ROSI MERI ROHR MOSSI SILVA 

EXECUTADO: RAMON GARCIA REQUENA VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) 

CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem 

pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento 

desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o 

depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo 

auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos 

à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso 

penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado. 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos. 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos. 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. 9) Gratuidade em 1º grau, consoante ex legis. Comodoro – MT, 

21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOUDES DE JESUS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ADRIANA DA SILVA MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000122-79.2017.8.11.0046 EXEQUENTE: MARIA DE LOUDES DE JESUS 

FERREIRA EXECUTADO: LEILA ADRIANA DA SILVA MORAIS VISTOS EM 

CORREIÇÃO. 1) CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo 

supra sem pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do 

cumprimento desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC 

para efetuar o depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o 

respectivo auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar 

embargos à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao 

disposto no inc. IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. 

Caso penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado. 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos. 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos. 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-93.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE LIMA OAB - MT23028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000134-93.2017.8.11.0046 EXEQUENTE: J. F. MOREIRA DA SILVA LIMA - 

ME EXECUTADO: REDE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME Vistos em 
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correição. 1) CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) 

dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra 

sem pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento 

desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o 

depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo 

auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos 

à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso 

penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado. 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos. 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos. 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-24.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

8010057-24.2017.8.11.0046 REQUERENTE: ARLEI RIBEIRO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANDRE MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ VISTOS EM 

CORREIÇÃO. 1 1) Suspendo a trâmite processual pelo prazo de 03 (três) 

meses para o fim de apresentação do novo endereço do requerido. 2) 

Apresentado o novo endereço, DETERMINO que seja agendada nova 

sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial 

Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3) Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT 

para comparecimento à audiência de conciliação a ser designada com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do 

mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá 

contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 

9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (art. 

31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento 

imediato da causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4) Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5) Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6) Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 7) 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. 8) Decorrido o prazo,sem apresentação do novo endereço, 

intime-se a parte autora pessoalmente para dar o devido impulsionamento 

do feito. Não impulsionado, venham os autos conclusos para extinção. Às 

providências. Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-84.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA GONCALVES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TRANSITO DA SILVA BORDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

8010215-84.2014.8.11.0046 EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA 

GONCALVES SILVA EXECUTADO: EVARISTO TRANSITO DA SILVA 

BORDAO VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento 

desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o 

depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo 

auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos 

à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso 

penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado. 2) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 3) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos. 4) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. 5) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado. 6) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos. 7) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-80.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MARIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

8010062-80.2016.8.11.0046 EXEQUENTE: FOX MOTOS COMODORO LTDA 

- ME EXECUTADO: GILSON MARIAN Vistos em correição. 1) No meu 

entender a citação por hora certa e a posterior nomeação de curador 

especial não tem lugar nos Juizados Especiais. A meu ver, tais institutos 
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são incompatíveis com a celeridade e a economia processual, princípios 

que norteiam a Lei n.º 9.099/95; 2) CITE-SE o executado pessoalmente, 

para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC]; 3) 

Decorrido o prazo supra sem pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça 

quando do cumprimento desta decisão, observar os termos do artigo 840 

do CPC para efetuar o depósito do bem em poder de quem de 

direito,lavrando-se o respectivo auto ou termo e intimando-o Executado 

para, querendo, ofertar embargos à execução, no prazo de quinze dias e 

em obediência ao disposto no inc. IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 117 do FONAJE. Caso penhorado bem imóvel, deverá também 

ser intimado o cônjuge ou companheira do executado. 4) Efetuada a 

penhora, designe audiência de conciliação na forma do §1º do art. 53 da 

Lei n.º 9.099/95. 5) Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, 

INTIME-SE o exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de 

intempestividade dos embargos, venham-me os autos conclusos. 6) Findo 

o prazo sem oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em 

dez dias, dizer se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi 

penhorado. 7) Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o 

executado, na forma do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação 

em 05 (cinco) dias, fica a adjudicação desde já deferida em favor do 

exequente. Lavre-se, em seguida, o auto de adjudicação, intimando-se 

o(a) adjudicante para assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do 

crédito exequendo, atualize-se o débito, intimando o requerente da 

adjudicação para promover o depósito da diferença, nos termos do art. 

876, §4º do Novo CPC. Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado 

de remoção e entrega do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado 

de imissão na posse do bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de 

posse do bem adjudicado, deverá informar nos autos se a obrigação está 

satisfeita, sob pena de, no seu silêncio, assim ser considerado. 8) Se 

manifestado o interesse na alienação particular ou judicial (art. 879 do 

CPC), venham-me os autos conclusos. 9) Não sendo encontrados bens 

penhoráveis, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de 

constrição, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, na forma 

do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 10) Gratuidade da justiça em 1º grau 

consoante ex legis. Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-09.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

ANI CAROLINE NUNES DUTRA OAB - MT21807-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISELDA SELZLER KLAHOLD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

8010339-09.2010.8.11.0046 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CRISELDA SELZLER KLAHOLD VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) 

Retifique no sistema Pje que se trata de cumprimento de sentença, caso já 

não o tenha feito; 2) Expeça mandado de penhora do bem imóvel indicado 

nos autos, bem como proceda o senhor Oficial de Justiça com a 

respectiva avaliação de tal bem. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, intime-se o cônjuge da (o) executada (o) salvo 

quando forem casados sob o regime de separação total dos bens [art. 

842, CPC]; 3) Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no 

prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos 

oneroso e não trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC]. 4) Ademais, 

intime-se a (o) exequente para tomar as providências pertinentes tendo 

em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 804 ambos do CPC; 5) 

Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de manifestar 

se tem interesse na adjudicação; 6) Demonstrado interesse na 

adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao disposto no art. 

876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação quanto ao referido 

pedido de adjudicação, no prazo de 05 dias, sob as penas da lei; 7) 

Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, resta desde já 

deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia lavrar o 

respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o fim de 

colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 dias; 8) 

De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no prazo de 

05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser considerado. 

Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá acompanhar a 

diligência e disponibilizar os meios necessários para a efetivação da 

remoção dos bens que lhes serão entregues; 9)Não pretendendo a 

adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo 

requerer a alienação particular do(s) bem (ns) penhorado(s), também no 

prazo de 05 dias; Após, conclusos para ulteriores deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA BRAGA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY DE MOURA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000112-35.2017.8.11.0046 REQUERENTE: ELIZA BRAGA DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: KELLY DE MOURA RODRIGUES VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Trata-se de acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, entre ELIZA 

BRAGA DE OLIVEIRA - ME juntamente com KELLY DE MOURA RODRIGUES 

, ambos qualificados nos autos. A sentença dispensa relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9099/95. Decido. Afiro a regularidade do acordo de ID 

11769694, sendo as partes capazes e legítimas para tanto. As cláusulas 

do acordo encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. 

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, com 

fundamento na alínea “b” do inc. III do art. 487, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado nos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta e, em consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO 

DA AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do 

Código de Processo Civil. Após, com o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo e, depois de decorrido o prazo de suspensão do acordo 

celebrado nos autos, desarquive-se e intime-se a parte autora para 

manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. Após, contados e 

preparados, conclusos para extinção ou prosseguimento, conforme o 

caso. Empós, arquivem-se os autos. P.I.C. Comodoro – MT, 21 de fevereiro 

de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-27.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICAR VEICULOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000216-27.2017.8.11.0046 REQUERENTE: ADELINO MARIANO DA SILVA 

REQUERIDO: MULTICAR VEICULOS VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de 

acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, entre ADELINO MARIANO 
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DA SILVA juntamente com MULTICAR VEICULOS, ambos qualificados nos 

autos. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Decido. Afiro a regularidade do acordo de ID 11114038, sendo as partes 

capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se 

regulares e preenche os requisitos legais. Conforme se extrai do teor do 

conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo celebrado em 

audiência, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, com fundamento na 

alínea “b” do inc. III do art. 487, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo celebrado em audiência para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta e, em consequência, Julgo Extinto o presente feito. Defiro o prazo 

de 05 (cinco) dias para fins de juntada da carta de preposição, sob pena 

de ocorrer à ineficácia do acordo celebrado e decreto de revelia, bem 

como do instrumento de mandato do procurador do requerido. Transitada 

em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo. Empós, arquivem-se os autos. P.I.C. Comodoro – MT, 

21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-42.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000215-42.2017.8.11.0046 REQUERENTE: AILTON ANASTACIO 

REQUERIDO: H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Trata-se de acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, entre AILTON 

ANASTACIO juntamente com H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP - , ambos 

qualificados nos autos. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 

38 da lei 9099/95. Decido. Afiro a regularidade do acordo de ID 11462592, 

sendo as partes capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo 

encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. Conforme se 

extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

em audiência, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, com fundamento na 

alínea “b” do inc. III do art. 487, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo carreado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta e, em consequência, Julgo Extinto o presente feito. Faculto o prazo 

de 05 (cinco) dias para fins de juntada da carta de preposição sob pena 

de ocorrer à ineficácia do acordo celebrado e decreto de revelia. 

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo. Empós, arquivem-se os autos. P.I.C. Comodoro – 

MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-11.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO JOSE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000230-11.2017.8.11.0046 REQUERENTE: AMARILDO JOSE FARIA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de 

acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, entre AMARILDO JOSE 

FARIA juntamente com ITAU UNIBANCO S/A , ambos qualificados nos 

autos. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Decido. Afiro a regularidade do acordo de ID 11278925, sendo as partes 

capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se 

regulares e preenche os requisitos legais. Conforme se extrai do teor do 

conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames 

legais. Ante o exposto, com fundamento na alínea “b” do inc. III do art. 487, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado nos autos 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta e, em consequência, 

Julgo Extinto o presente feito. Transitada em julgado, havendo valores 

depositados nos autos, determino que o Sr. Gestor proceda à 

transferência do valor depositado nos autos conforme requerido. Caso o 

montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o 

Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a vinculação. Após, 

junte-se aos autos o alvará de liberação. Empós, conclusos para extinção. 

P.I.C. Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-89.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010236-89.2016.8.11.0046 REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ROBERTO OLIVEIRA MARQUES VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de 

acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, entre AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

juntamente com ROBERTO OLIVEIRA MARQUES, ambos qualificados nos 

autos. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Decido. Afiro a regularidade do acordo de ID 11683097, sendo as partes 

capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se 

regulares e preenche os requisitos legais. Conforme se extrai do teor do 

conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo em audiência, não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames 

legais. Ante o exposto, com fundamento na alínea “b” do inc. III do art. 487, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado nos autos 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta e, em consequência, 

Julgo Extinto o presente feito. Transitada em julgado, havendo valores 

depositados nos autos determino que o Sr. Gestor proceda à 

transferência do valor depositado nos autos conforme requerido. Caso o 

montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o 

Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a vinculação. Após, 

junte-se aos autos o alvará de liberação. Empós, conclusos para extinção. 

P.I.C. Comodoro – MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 60679 Nr: 3587-32.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES VIDOR MACHADO, DAGMAR AGUIAR DE 

FRANÇA, PAULINO SANCHES, CREUZA RODRIGUES PAULINO, GEDILCE 

DA CRUZ MACIEL, LUZIA LOCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84878 Nr: 4630-33.2016.811.0010

 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: ÉVERTON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE REIS DOS SANTOS, SILVANE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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 da audiência designada para o dia 19/04/2018, às 17:30 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 7802-20.2017.811.0051 - cód. 

133898, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT, 

conforme Of. N.º 78/2018, juntado sos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17477 Nr: 2061-45.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DOS SANTOS MACEDO, ADEILTON DOS 

SANTOS MACEDO, APARECIDO MACEDO, ESPOLIO DE NAIRDES DOS 

SANTOS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Irineu Oliveira da 

Conceição - OAB:Mat. 1152564

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, 

indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, banco, 

favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos valores 

penhorados/depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48294 Nr: 3588-22.2011.811.0010

 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: CECÍLIA MARIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR, DAMARIS CORDEIRO DE 

SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Urany de Castro - 

OAB:16.539 - GO, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53706 Nr: 2225-29.2013.811.0010

 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: ESPOLIO DE JOSIAS SILVA, LAUDELINA DOMINGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO 

FURLAN, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, HELLEN 

STECKELBERG - OAB:31.009/GO, PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - 

OAB:34.171/GO, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, SUHAILA 

MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57516 Nr: 1743-47.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, AIDÊ MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DEVANIR VICENTE ORTEGA, 

CREUZA LEOCADIO MARTINS, ALVINO LEMES DA SILVA, MARIA 

APARECIDA HONÓRIO DE BRITO, CLEBIS CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1743-47.2014.811.0010 – Código 57516

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA e AIDÊ MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA

PARTE RÉ: ESPÓLIO DE DEVANIR VICENTE ORTEGA e CREUZA 

LEOCADIO MARTINS e MARIA APARECIDA HONÓRIO DE BRITO e ALVINO 

LEMES DA SILVA e CLEBIS CASTRO DA SILVA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 24.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do Espólio de DEVANIR VICENTE 

ORTEGA, estando em local incerto e não sabido, dos termos da presente 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.
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 RESUMO DA INICIAL: “JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA e AIDÊ MARIADA 

SILVA OLIVEIRA, por intermédio de seu procurador, vem respeitosamente 

a presença de Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO em face de DEVANIR VICENTE ORTEGA, pelos fatos e 

fundamentos doravante aduzidos. DO OBJETO DA AÇÃO. O autor 

pretende ver declarada a aquisição de domínio pela via de usucapião 

extraordinário do imóvel rural com as seguintes características e 

confrontações: “lote de terreno urbano sob nº-02,da quadra 06, com área 

de 360,00 m2, medindo 12 metros para a Rua C; 30,00 metros, na lateral 

direita, confrontando com o lote nº-01; 12,00 metros de fundo 

confrontando com o lote 12 e 30,00 metros na lateral esquerda 

confrontando com o lote 03, da planta do loteamento desta cidade, 

denominado Jardim Clementina – 1ª Fase”. O requerente desde o ano de 

1996, vem mantendo a posse do imóvel objeto da presente ação, sendo 

reconhecido por todos como o proprietário do local, mantendo-o sempre 

limpo e devidamente cercado. Durante todos esses anos, jamais houve 

qualquer oposição à posse dos autores ou até mesmo a posse dos 

antigos possuidores sobre o imóvel, mesmo ela sendo exercida de forma 

pública, de conhecimento de todos nesta Comarca. Desde a aquisição do 

imóvel, todos os impostos e taxas são devidamente quitados pelos 

autores. DOS PEDIDOS: 1) – a citação do requerido para querendo 

contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão; b) – a citação 

por mandado dos confinantes; c) – a intimação das Fazendas da União, 

Estado e Município para manifestarem interesse na causa; d) – a intimação 

do Ministério Público; e) – a produção de todos os meios de provas em 

direito admitidos; f) – a procedência do pedido, para que seja declarado o 

domínio do imóvel usucapiendo em favor destes; g) – a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Dá-se a causa o valor de 

R$-24.000,00. Nestes Termos Pede Deferimento. Jaciara-MT, 14/05/2014. 

(a) Dr. Remi Cruz Borges – MD. Advogado – inscrito na OAB/MT sob 

nº-11.148-A”

 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: lote de terreno urbano sob 

nº-02,da quadra 06, com área de 360,00 m2, medindo 12 metros para a 

Rua C; 30,00 metros, na lateral direita, confrontando com o lote nº-01; 

12,00 metros de fundo confrontando com o lote 12 e 30,00 metros na 

lateral esquerda confrontando com o lote 03, da planta do loteamento 

desta cidade, denominado Jardim Clementina – 1ª Fase.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora a emendar a inicial no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando aos autos cópia de seus documentos 

pessoais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Uma vez sanada a falta, 

defiro o requerido pela parte autora às fls. 25/26 e, pelo Ministério Público 

nos itens: “b”, “c”, “d” e “e” constantes à manifestação de fls. 35/36. 3. 

Habilite-se o espólio e após, citem-se os requeridos, bem como os 

confinantes, na forma requerida para, querendo, contestarem a ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências legais. 4. 

Sem prejuízo, certifique-se quanto ao decurso de prazo para 

manifestação da Fazenda Pública Estadual. 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 

ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que expedisse o 

presente edital que lido e achado vai devidamente datado e assinado. 

Nada mais aos 11/01/2018. Eu..............(Odenil Moreira dos Santos – MD. 

Técnico Judiciário), o digitei.

 Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33983 Nr: 1540-27.2010.811.0010

 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 OLIVEIRA DOS SANTOS

 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: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

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 Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47944 Nr: 3214-06.2011.811.0010

 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: EDER FRANCISCO SANCHES, IRINETE SMERDECK DA 

MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO 

FURLAN, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, AUGUSTO CÉSAR 

ROCHA VENTURA - OAB:12539/GO, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-A/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, Ilion Fleury Neto - OAB:31561/GO, 

RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - OAB:23441/GO, SAMUEL 

MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 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.: 48293 Nr: 3587-37.2011.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS SANCHES, ANTONIA APARECIDA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO 

FURLAN, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, CLEBER RIBEIRO - 

OAB:18.222/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14301/GO, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, TEREZINHA URANY DE CASTRO 

- OAB:2.725/GO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 3589-07.2011.811.0010

 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: APARECIDO RUI SANCHES, JOANA GOMES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, VALMIR LUIZ 

GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Urany de Castro - 
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OAB:16.539 - GO, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48437 Nr: 84-71.2012.811.0010

 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: DONIZETTI GONÇALO SANCHES, NIDELCI DE FÁTIMA 

SCALON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR, DAMARIS CORDEIRO DE 

SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53687 Nr: 2207-08.2013.811.0010

 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: DORVALINO DA SILVA NETO, MARINES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO 

FURLAN, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, HELLEN 

STECKELBERG - OAB:31.009/GO, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53688 Nr: 2208-90.2013.811.0010

 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: WALTER BARROS COSTA, Eliete da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, VALMIR LUIZ 

GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 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.: 56049 Nr: 503-23.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO BRAGA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

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 Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DOS ANJOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000939-57.2017.8.11.0010 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 11631419), 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: 1001185-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOÃO 

BATISTA SULZBACHER OAB: MT0006889A-O Endereço: R RUI 

BARBOSA, 88, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-040 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/04/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 
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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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOÃO 

BATISTA SULZBACHER OAB: MT0006889A-O Endereço: R RUI 

BARBOSA, 88, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-040 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/03/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOGUEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000652-94.2017.8.11.0010 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 10780442), 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: 1000853-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENEIA CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/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 n. 1000853-86.2017.8.11.0010 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 11537623), 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: 1000075-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (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: 11/04/2018 Hora: 

08:15 , 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: 1000985-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000985-46.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11607646), 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: 1000096-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

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: 

09:30 , 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 
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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: 8020014-31.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA GONCALVES QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 8020014-31.2015.8.11.0010 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 11677690), 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-13.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que deixei de expedir o Alvará do saldo remanescente 

tendo em vista que o mesmo fora pago junto com o Alvará de id n. 

11165790. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (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: 

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. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000043-14.2017.8.11.0010 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 11690916), 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: 1000132-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: MICHEL KAPPES OAB: MT0014185A 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: 10:15 , 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: 1000135-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 25/04/2018 Hora: 
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08:45 , 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: 1000897-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000897-08.2017.8.11.0010 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 11692380), 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: 1000101-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MAGNO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUSCHETTA E SCARPIM LTDA - EPP (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: BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB: MT0009707S 

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: 10:30 , 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. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 25/04/2018 Hora: 

09:00 , 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: 1000079-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLARIS MARIOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000079-56.2017.8.11.0010 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 11558501), 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: 1000677-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000677-10.2017.8.11.0010 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 11519390), 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: 1000600-35.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE VIEIRA MOTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO)

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000600-35.2017.8.11.0010 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 11428075), 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: 1000086-82.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE CASSIA FIGUEIREDO DA SILVA MARQUES DE ABREU 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JACIARA SERVICE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000086-82.2016.8.11.0010 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 11509562), 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: 1000355-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A (ADVOGADO)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000355-87.2017.8.11.0010 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 11445705), 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: 1000217-57.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000217-57.2016.8.11.0010 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 11527825), 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: 1000158-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RIBEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 02/05/2018 Hora: 

08:15 , 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001148-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (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)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11840858 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 
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prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11840858.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DEVANIR SCHUENQUENER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11854972 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RIBEIRO GUIMARAES (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: 25/04/2018 Hora: 

09:30 , 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. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 27/03/2018 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. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (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: 27/03/2018 Hora: 

09:30 , 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. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY FAUSTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: 

desconhecido Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S 

Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 1636, Ed. Tiradentes, sala 203, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 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: 10/04/2018 Hora: 08:15 , 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: 1000310-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE MAGALHAES PREGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 272 de 416



EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000310-83.2017.8.11.0010 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 11712025), 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: 1000203-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA NUNES DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (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: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S 

Endereço: desconhecido Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: 

MT0018912A Endereço: Rua Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 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: 27/03/2018 

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. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE MAGALHAES PREGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias junte procuração nos autos 

dando poderes para recebimento de valores.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000124-60.2017.8.11.0010 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 11699194), 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: 1000173-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE HENRIQUE DOS SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A 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: 03/05/2018 Hora: 

08:45 , 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: 1000137-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RIBEIRO GUIMARAES (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: 25/04/2018 Hora: 

09:15 , 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: 1001149-11.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (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: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S 

Endereço: JURUCE, 690, SAO SEBASTIAO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A 

Endereço: Rua Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 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: 10/05/2018 Hora: 

09:00 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE DOURADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (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: MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB: MT0017119A-B 

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: 

02/05/2018 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 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: 1000110-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA CARIJÓS, 149, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/04/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O 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: 09/05/2018 Hora: 

08:45 , 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: 1000109-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MATHEUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (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: MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB: MT0017119A-B 

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: 

19/04/2018 Hora: 10:30 , 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. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENY ANTONIO NOBRE ACIOLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (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: 25/04/2018 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. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELANE PEREIRA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000020-34.2018.8.11.0010 REQUERENTE: SUELANE PEREIRA 

BITTENCOURT REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Após detido exame dos autos, chego à 

conclusão de que o pedido de concessão de medida liminar deve ser 

deferido. É que a documentação apresentada com a peça exordial indicia 

que o valor das faturas mensais de consumo de energia elétrica, 

questionado nestes autos, se mostra aparentemente, bastante superior ao 

consumo médio da parte reclamante, circunstancias que tornam discutível 

a procedência do apontamento administrativo feito pela reclamada e por 

isso, justificando o questionamento judicial: De outra banda, não se pode 

olvidar a demora na composição final do litígio que ora se instala poderá 

trazer prejuízos à parte requerente, caso a requerida interrompa o 

fornecimento de energia elétrica, diante da natureza essencial que tal bem 

natural representa na vida moderna. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, concedo a tutela jurisdicional antecipada para o fim de 

determinar à empresa requerida que se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica em favor da parte reclamante, 

referentemente ao débito discutido nestes autos, até ulterior deliberação 

judicial. Unicamente, condiciono o cumprimento da liminar ao depósito 

judicial mensal, até o dia de vencimento regular das faturas de água, no 

valor equivalente ao consumo médio apontado pela reclamante, do período 

que entende que a cobrança foi regular, pela parte reclamada. Cite-se 

para comparecer à audiência de conciliação, fazendo-se as advertências 

contidas no § 1.º do art.18 da Lei n.º 9.099/95. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ROMERO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000111-27.2018.8.11.0010 REQUERENTE: MAYRA ROMERO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de 

concessão de medida liminar deve ser deferido. É que a documentação 

apresentada com a peça exordial indicia que o débito apontado pela parte 

reclamada, representa um consumo de energia elétrica acima do utilizado 

em média pela parte reclamante, o que torna discutível a exigência da 

quitação da dívida para a continuidade do serviço público concedido. De 

outra banda, não se pode olvidar a demora na composição final do litígio 

que ora se instala poderá trazer prejuízos à parte requerente, caso a 

requerida realize a interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

mesma, diante da natureza essencial que a energia Elétrica representa na 

vida moderna. Sendo assim, a medida acautelatória inicial deve ser 

deferida por observância ao seguinte entendimento jurisprudencial: 

"DIÁRIO DA JUSTIÇA 15/12/97 - Nº 5.323 - PG.02 RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Nº 7.633 - CLASSE 15 - BARRA DO BUGRES - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. DECISÃO: SEM 

DISCREPÂNCIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO - LIMINAR 

CONCEDIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Estando o 

consumidor a discutir o valor das contas, acusando o superfaturamento 
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delas, pode o juiz, diante da razoabilidade das provas apresentadas, 

conceder liminar obstando o corte no fornecimento de energia elétrica pela 

concessionária." POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, 

concedo a tutela jurisdicional antecipada para o fim de determinar a 

suspensão da cobrança da fatura da unidade consumidora 6/119341-6, 

no valor de R$ 13.902,91, com vencimento em 20/02/2018, bem como 

determinar ainda que à empresa reclamada promova o restabelecimento, 

no prazo de 02 dias, o fornecimento de energia elétrica em favor da parte 

reclamante, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em 

caso de descumprimento da presente decisão. Unicamente, condiciono o 

cumprimento da liminar mediante a oferta de caução idônea do débito 

discutido nos autos, visando prevenir riscos de prejuízos à parte 

reclamada e terceiros, além de ratificar a sinceridade processual 

externada na peça vestibular. Cite-se para comparecer à audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se as advertências 

contidas no § 1.º do art.18 da Lei n.º 9.099/95. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 04/04/2018 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

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69069 Nr: 814-53.2015.811.0018

 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: Luciene Gomes Chagas Martins

 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 Luciene 

Gomes Chagas Martins, em face de Carrasco & Silva –ME; Fernando 

Alves da Silva e Jezica Andrea Tonhon Carrasco, ambos 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$ 208,00 

(duzentos e oito reais), objetivando a aquisição de uma motocicleta 

HONDA BIZ 125.

A requerente aduz que efetuou o pagamento de 20 (vinte) parcelas, com 

início das parcelas pagas nas seguintes datas 15/07/2012 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. 20/21.

Às fls. 40/54, a parte requerida apresentou contestação, alegando 

preliminarmente inépcia da inicial e da necessidade de suspensão do 

processo diante da existência da ação civil pública.

Às fls. 60/62 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 

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 
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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 da 

requerida às fls. 11/11-v; comprovou o pagamento às fls. 12/17; 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.

Por fim, vislumbra-se que merece parcial procedência todo o alegado pela 

parte autora na exordial, diante da análise de todo o campo probatório 

instruído nos autos.

 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$ 3.952,00 (três mil 

novecentos e cinquenta e dois 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 

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 
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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 Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 5369-94.2007.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Aprigio Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Adhemar de Brito Figueira Peres - 

OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, acerca da 

Juntada de Exeção de Pré-executividade de folhas 223/227, para que 

requeira o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69069 Nr: 814-53.2015.811.0018

 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: Luciene Gomes Chagas Martins

 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

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seus advogados acerca da 

Decisão de folhas 64/67.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 7398-68.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Cadastre no sistema informatizado os patronos constituídos pela parte 

requerida.

No mais, diante da informação acostada pelo requerido, dando conta do 

pagamento integral do débito, DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO de 

remoção do veículo alienado, intimando a parte autora para manifestar 

acerca da quitação da dívida, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o 

silencio interpretado como concordância das informações do requerido.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique e volte-me 

concluso pra deliberar.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65484 Nr: 2637-96.2014.811.0018

 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: Vanderlei Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR o INSS a pagar à parte autora o benefício previdenciário 

de auxílio-acidente, desde a data da cessação indevida do auxílio-doença, 

qual seja, 02/07/2009, no valor de 50% sobre o valor do salário de 

contribuição, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, CPC.Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e 

Súmula 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 

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 o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 040.390.051-47Nome 

da Mãe: Odila da Silva DiasNome do segurado: Vanderlei DiasEndereço do 

segurado: Rua Barbacena, n. 399-S, Centro, Juara/MT.Benefício 

concedido: Auxilio-acidente.Renda mensal atual: 50% sobre o valor do 

salário de contribuiçãoDIB: 02/07/2009 – data da cessação do 

auxílio-doença Em Juara/MT, 16 de outubro de 2017.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 1365-38.2012.811.0018

 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: IdAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Intimar Patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de petição de fl. 134/135, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 4086-26.2013.811.0018

 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: José Luís Xavier
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63854 Nr: 1234-92.2014.811.0018

 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: DD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de pela pelo Ministério Público, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65095 Nr: 2342-59.2014.811.0018

 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: Vitorio Rigo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira apresente 

contrarrazões ao recurso juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44027 Nr: 1137-63.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitmann e Bezerra Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Magno Morimã da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Willy Alberto Heitmann Neto - OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr Oficial de Justiça, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-29.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI ALVES LOUREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ROMANI PATUSSI OAB - SP0242085A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO das partes em litígio, em especial a parte 

EXECUTADA, da penhora realizada através do sistema BACENJUD (anexo 

aos autos), quando terá início o prazo para a oposição de 

embargos/impugnação, nos termos da legislação vigente.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010479-88.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Converta a presente ação em execução de sentença e 

retifique-se o polo passivo da demanda. Intime-se a executada para pagar, 

no prazo de 15 dias, sob pena de a dívida ser acrescida de multa de 10%, 

consoante o disposto no art. 523, §1º do novo CPC. Devidamente 

cumprida, intime-se a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, após, certifique-se e conclusos. Transcorrido 

o prazo sem o cumprimento, intime-se a parte exequente para atualizar o 

débito com a inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC. 

Após, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação (art. art. 

523, §3º do novo CPC), podendo o requerido apresentar impugnação no 

prazo de 15 dias, que por sua vez não suspenderá o cumprimento da 

sentença, exceto nas situações elencadas no art. 525, §6º, do CPC/2015. 

Por derradeiro, exceto se concedido o efeito suspensivo, designem-se 

desde já datas para hasta pública, devendo o valor apurado ser 

depositado na conta única deste juízo até ulterior deliberação, sem 

prejuízo de intimação do credor para manifestar eventual interesse na 

adjudicação, no prazo de 05 dias. Expeça-se o necessário. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz De Direito -

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Decisão

Autos n.º 275-61.2018.811.0025

 Código: 135640

Vistos;

 Analisando detidamente os autos e as informações apresentadas pela 

Comissão anteriormente nomeada, ACOLHO o relatório de sindicância 

investigatória apresentado e, por consequência, DETERMINO o 

arquivamento do feito, o que faço com fulcro no art. 18, § 2.º, "a", do 

Provimento n.º 005/2008/CM.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, remetendo-se cópias da 

presente decisão à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e à 

Coordenadoria de Recursos Humanos, conforme mandamento do artigo 30 

do citado Provimento n.º 005/2008/CM.

Comunique-se ainda o Gabinete da Procuradoria da República no município 

de Juína acerca dos resultados obtidos, para adoção das medidas que 

julgar pertinentes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juína, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIO ROMANINI NETO (AUTOR)

ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELCARO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001167-84.2017.8.11.0025 AUTOR: 

VICTORIO ROMANINI NETO, ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI 

RÉU: JOSE DELCARO VISTOS ETC. Analisando os autos, verifico que a 

inicial narra que as áreas rurais objeto do contrato que se busca a 

resolução parcial e tutela cautelar provisória nesta demanda estão 

denominadas como “Fazenda Vale do Rio Verde – Parte 1 e Fazenda Vale 
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do Rio Verde – Parte 2”, ocorre que toda a documentação acostada à 

exordial se refere a “Fazenda Vale do Rio Vermelho – Parte 1 e Fazenda 

Vale do Rio Vermelho – Parte 2”. Assim sendo, DETERMINO a intimação da 

parte autora para EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

esclarecer qual é denominação correta das áreas rurais objeto do 

contrato que se almeja a resolução parcial por meio desta ação, bem como 

para que junte no mesmo prazo cópia das matrículas atualizadas das 

citadas propriedades, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do 

art. 321, do CPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Juína, 21 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

SIRLEY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Aviso de Recebimento

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.

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

Processo Número: 1000882-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000882-91.2017.8.11.0025 AUTOR: 

LEIDY NEVES DOS SANTOS RÉU: WEVERTON SILVA DE OLIVEIRA 

VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Alimentos Gravídicos c.c. Alimentos 

Provisórios ajuizada por LEIDY NEVES DOS SANTOS em face de 

WEVERTON SILVA DE OLIVEIRA. Recebida a inicial e indeferido o pedido 

de alimentos gravídicos, fora determinada a citação do Requerido. O 

requerido não foi localizado para citação, conforme certidão do Oficial de 

Justiça – id. 10404190. Por meio da petição – id. 10585580 a Autora 

informou que está convivendo com o Requerido e requereu a extinção do 

feito. Instada a se manifestar, a representante ministerial concordou com o 

pedido de desistência da ação. Vieram-me os autos. É O BREVE 

RELATÓRIO. DECIDO. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, vejamos. Depreende-se do feito que a 

Autora não tem mais interesse na presente demanda, pois está 

convivendo maritalmente com o Requerido, razão pela qual pleiteia a 

extinção dos autos. Outrossim, reza o artigo 485, inciso VIII, do CPC, que o 

feito será extinto sem resolução do mérito quando o autor desistir da ação, 

hipótese que se coaduna ao caso “sub examine”. Ante o exposto e, por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. Sem custas. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. 

Às providências. Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 87644 Nr: 1650-10.2012.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA BRASIL 2009 COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 84-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94816 Nr: 3062-39.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR JOÃO BERTÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 181/183.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 39572 Nr: 3495-53.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BODINHO LTDA. - EPP, 

CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERÔNICA BRUNKHROST 

BORTOLASSI - OAB:48467/PR

 SENTENÇA: "VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Cuida-se de Ação de 

Cumprimento de Sentença proposta por MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA/MATO GROSSO em face de CONSTRUTORA BODINHO 
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LTDA.-EPP e CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ. [...] I – D I S P O S I T I 

V O 8. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. 9. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança fica 

suspensa por ser a mesma isenta das custas."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98948 Nr: 356-49.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP, ELEVONIR PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL DE FLS. 120/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107373 Nr: 1296-77.2015.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: "VISTOS ETC. 1. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada pelo 

BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JOSÉ ROBERTO GONÇALVES. 

[...] D I S P O S I T I V O 13. Ante o exposto e, por tudo que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 14. 

Condeno a parte autora às custas e despesas processuais, nos termos 

do § 2º do artigo 485, do NCPC. 15. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com baixa na distribuição e demais anotações de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111656 Nr: 3416-93.2015.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO FLORES BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 47: "VISTOS ETC. Considerando o lapso temporal já 

decorrido desde seu protocolo, indefiro o pedido retro. Por derradeiro, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para dar andamento ao feito 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem a devida manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000025-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a advogada da Parte Autora, para que promova o 

comparecimento do Inventariante para assinatura do termo de 

compromisso. JUÍNA, 21 de fevereiro de 2018. Franklin J. Alves Bastos 

Gestor(a) Judiciário(a) em Sub. Legal 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.: 127986 Nr: 1274-48.2017.811.0025

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 255

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CORACINI CATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seus advogados, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 12:10.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-24.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 09/03/2018 às 

12:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINO OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para 09/03/2018 às 

12:30. Podendo a impugnação e a contestação, escrita ou oral, no prazo 

de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GAIO PAGNUSSATT (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

sua Advogada, do inteiro teor da Sentença, que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial somente para declarar rescindido o contrato 

celebrado entre as partes, bem como condenou a empresa ré à restituir o 

valor pago de R$ 3.104,00 (três mil, cento e quatro reias), acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da Citação e 

correção monetária desde a data dessa sentença. Por consequência, 

julgou e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 13:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 13:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CALIZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 13:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TORRES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 13:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LIZVESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 13:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FAGUNDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 12:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO BISPO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 13:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARIOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 14:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 15:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-82.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 09/03/2018 

às 15:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita ou oral, no 

prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA AMORIM DOS REIS (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 09/03/2018 

às 15:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita ou oral, no 

prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 15:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 853-37.2016.811.0011 – cód. 236238

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Manoel Ribeiro dos Santos

PARTE RÉQUERIDA: Kellen Gonçalves Ferreira

FINALIDADE:CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

DECISÃO/DESPACHO: " Vistos. Cuida-se de "Ação de Interdição com 

Pedido de Tutela Antecipada" proposta por MANOEL RIBEIRO DOS 

SANTOS em desfavor de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, aduzindo que 

o interditando é portador de grave sequela neurológica, não possuindo 

pleno gozo das suas faculdades mentais. A inicial veio instruída com 

documentos (fls.08/17), sendo recebida às fls. 18, oportunidade em que o 

requerente fora nomeada como curador provisório da interditada, bem 

como designado o interrogatório. Audiência de instrução e julgamento 

realizada às fls. 26/27. Perícia médica que constatou a incapacidade 

absoluta e permanente da requerida às fls. 45/46. O autor apresentou 

suas alegações finais às fls. 66/67 pleiteando pela procedência total da 

exordial. O Ministério Público em alegações finais pugnou peça 

procedência da pretensão (fls. 72/72-v). Os autos vieram conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito 

da causa. A interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3o Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências. (negritos nossos) Nesse sentido: TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido. In casu, analisando a perícia médica (fls. 45/46), percebe-se que 

a interditada necessita de auxilio para suas atividades diárias, sendo feito 

por seu avô e os profissionais da APAE, ainda no mesmo teor foi 

apresentado MINI EXAME DO ESTADO MENTAL o qual obteve no importe 

de 03 (três) pontos, estando bem distante da nota de corte atribuída que é 

um total de 20 (vinte) pontos. Ainda sim o perito menciona exames de 

Tomografia de Crânio e Eletroencefalograma, na Tomografia não foi 

apresentada nenhuma alteração estrutural, já no Eletroencefalograma 

apresenta fuga da norma generalizada grau II. Assim, considerando que a 

requerida necessita diariamente de auxilio para suas atividades diárias, 

pois não tem discernimento para praticar os atos da vida civil, entendo por 

bem decretar a interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 18, de modo 

que DECRETO a interdição de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora o Srº. MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 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 o nome do interdito e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE procedendo às baixas necessárias. CIÊNCIA 

ao MPE. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. 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, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria , digitei.
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Mirassol D'oeste - MT , 2 de fevereiro de 2018 . Cleusa Roberto do Carmo - 

Gestora Judiciaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241966 Nr: 3880-28.2016.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques, 

Vera Lucia Caetano Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoetes Industria de Produtos Veterinários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 Intime-se a embargada para que conforme r. decisão de fl. 90, disponível 

também no site do TJMT, especifique as provas qua ainda pretenda 

prozuzir no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245564 Nr: 838-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carlos Batista & CIA Ltda - ME, José Carlos 

Batista, Benetita da Rosa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente pora que conforme r. decisão de fl. 51, se 

manifeste da penhora de fls. 52/54.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240201 Nr: 2962-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT, Cartório 

do 2º Ofício de Serviços Notariais e de Registro de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Souza 

Ribeiro - OAB:RJ/175.193, José Guilherme Missagia - OAB:RJ / 

140.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 Diante do exposto, nos termos do art.300, §2º, NCPC, CONCEDO, 

liminarmente, a tutela provisória pretendida, DETERMINANDO a 

SUSTAÇÃO, por ora, do protesto da dívida tributária relacionada ao Auto 

de Infração nº 5038/2013, consubstanciado no título que embasou a 

execução fiscal (Código: 217649), NOTIFICANDO-SE, para tanto, a 

Cartório de 2º Ofício.Nos termos do Ofício 811/2016 da Procuradoria do 

Município de Mirassol D`Oeste/MT, CITEM-SE as requeridas, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, para que 

respondam à presente ação, no prazo de cinco dias, se quiser (art. 306 

do NCPC).Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(NCPC art. 307).Após, AO autor para se manifestar em 15 (quinze) 

dias.Empós, CONCLUSOS.CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 30 de agosto de 2016. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256333 Nr: 210-11.2018.811.0011

 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: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 14 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 04/04/2018 ás 13h para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no Edifício do Fórum desta Cidade e Comarca de Mirassol 

D'Oeste-MT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186597 Nr: 2161-16.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Dias Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Iuri Seror Cuiabano - OAB: 10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do requerido para efetue o depósito do valor 

remanescente pertinente ao pagamento dos honorários periciais, que 

perfaz a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em 

cinco dias. Bem como intimá-lo sobre a R. Decisão de fls. 238, cujo teor 

transcrevo:"Intime-se a parte requerida para efetue o depósito do valor 

remanescente pertinente ao pagamento dos honorários periciais, que 

perfaz a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em 

cinco dias.Incontinenti, expeça-se alvará para transferência do valor 

depositado às fls. 186/187 para a conta bancária indicada à fl. 

174.Cumpridas as determinações retro, intimem-se as partes para 

apresentação de memoriais, no prazo legal.Com a juntada dos memoriais, 

colha-se parecer do Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste, 20 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186597 Nr: 2161-16.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Dias Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Iuri Seror Cuiabano - OAB: 10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar os advogados do autor sobre a R. Decisão de fls.238, cujo teor 

transcrevo:"Intime-se a parte requerida para efetue o depósito do valor 

remanescente pertinente ao pagamento dos honorários periciais, que 

perfaz a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em 

cinco dias.Incontinenti, expeça-se alvará para transferência do valor 

depositado às fls. 186/187 para a conta bancária indicada à fl. 

174.Cumpridas as determinações retro, intimem-se as partes para 

apresentação de memoriais, no prazo legal.Com a juntada dos memoriais, 

colha-se parecer do Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste, 20 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32341 Nr: 3039-14.2008.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Aparecida Trevizan de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 131, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tratando-se de valores residuais referentes 

aos depósitos anteriormente realizados nos autos, expeça-se alvará 

judicial para levantamento da quantia informada, na forma da Resolução nº 
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11/2014/TP. Expeça-se o necessário."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

redesignada para a data de dia 08 de Maio de 2018 às 13:00 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.: 235887 Nr: 677-58.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheila Ferreira da Silva, Dalvina Barbosa dos 

Santos Silva, Silvanei Pereira de Carvalho, Nelson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 235887

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado dos réus Cheila Ferreira da Silva, Silvanei Pereira de Carvalho e 

Nelson Ribeiro de Souza, tem o causídico 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 suas 

razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia 

funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação das alegações finais, determino a 

intimação dos denunciados para indicação de novo advogado para 

apresentá-las ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar as alegações 

finais.

Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para sentença.

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.: 202896 Nr: 1715-60.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Costa 

Cardoso - OAB:6.361

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar as derradeiras 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 207242 Nr: 1420-39.2014.811.0011

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

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Frase da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:5012

 PROCESSO/CÓD. Nº 207242

 Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pelo recuperando às fls. 242/244, 

justificando sua ausência de comparecimento nas palestras dos dias 18 

de outubro, 01 e 29 de novembro, 06 e 20 de dezembro de 2017, abono 

suas faltas para os devidos fins.

No mais, proceda-se com o determinado à fl. 240.

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.: 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

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que o prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247070 Nr: 1659-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mena Barretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentação das 

derradeiras Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250664 Nr: 3354-27.2017.811.0011

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

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16225

 PROCESSO/CÓD. Nº 250664

 Vistos etc.
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Cuida-se de pedido elaborado pela defesa de Alcione Araújo da Silva, 

requerendo, em bosquejo, a conversão da prestação de serviço à 

comunidade por outra pena restritiva, visto que é única responsável pelos 

cuidados de dois filhos menores.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requestou pelo deferimento do 

pleito defensivo.

Vieram-me conclusos.

 Decido.

Ao analisar os autos, constato que foram fixadas à recuperanda duas 

penas restritivas de direito, concernentes em prestação de serviços à 

comunidade, durante 07 (sete) horas por semana, podendo a carga 

horária ser fracionada, no período correspondente à pena aplicada na 

sentença condenatória, ou seja, um ano, sete meses e seis dias, bem 

como prestação pecuniária no valor de R$ 2.755,00 (dois mil setecentos e 

cinquenta e cinco reais).

Pois bem, sabe-se que é defeso ao Juízo das Execuções permutar uma 

pena restritiva de direito aplicada na sentença condenatória por outra, sob 

pena de afronta à coisa julgada. Contudo, em casos excepcionais, a 

alteração da pena restritiva de direito é necessária para viabilizar seu 

devido cumprimento, desde que as circunstâncias impeditivas sejam 

alheias à vontade da recuperada.

Nesse sentido, infere-se dos autos que a apenada é imprescindível aos 

cuidados dos dois filhos menores, devidamente comprovado às fls. 36/39, 

o que torna inviável a prestação de serviço comunitário no presente caso.

Ademais, vislumbro que a recuperanda demonstra preocupação com o 

cumprimento de sua reprimenda, à medida que já está adimplindo a 

prestação pecuniária outrora fixada.

Deste modo, defiro o requerimento da defesa vertido às fls. 33/39, para 

substituir a pena de prestação de serviço comunitário por prestação 

pecuniária concernente em:

• prestação pecuniária no valor de R$ 1.450 (um mil quatrocentos e 

cinquenta reais), dividido em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 145,00 

(cento e quarenta e cinco reais), com vencimento da primeira parcela um 

mês após a quitação da prestação pecuniária aplicada anteriormente, que 

deverá depositar referida quantia na conta do Conselho da Comunidade de 

Mirassol D’Oeste, Banco do Brasil, AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82.

Após o referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do 

caixa, e nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia 

do comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições fixadas, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se.

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.: 111938 Nr: 7008-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Bressan, Nadia Rigo Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria 

Antônia Mosena Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Consignação em 

Pagamento c.c. Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por 

Adriano Bressan e Nádia Rigo Bressan, em desfavor de Fernando Antônio 

Molinario Gazola e Maria Antonia Mosena Gazola, indeferindo a petição 

inicial e determinando o cancelamento da sua distribuição, com 

fundamento no art. 330, III, c.c. o art. 485, I e VI, ambos do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte Autora, sem honorários.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-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113331 Nr: 441-07.2018.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Bressan, Nadia Rigo Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria 

Antônia Mosena Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Embargos à Execução propostos por Adriano Bressan e 

Nadia Rigo Bressan, em desfavor de Fernando Antonio Molinaria Gazola e 

Maria Antonia Mosena Gazola.

 Vislumbra-se dos autos que a parte postulante pleiteia liminarmente pelo 

recebimento dos presentes Embargos com efeito suspensivo, bem como 

requer o encaminhamento de ofício ao Serasa e cadastro de inadimplentes 

para fins de baixa de apontamentos cadastrais referentes à dívida em 

discussão.

 No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

presentes embargos, o caso versando proclama a aplicação do art. 919, § 

1º, do Código de Processo Civil, com o consequente preenchimento dos 

requisitos legais, quais sejam: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; c) observar manifesta a existência de probabilidade do direito, 

bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória de urgência (CPC, art. 300).

 Desta feita, INTIME-SE a parte postulante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a emenda a inicial, comprovando o preenchimento 

dos requisitos retro mencionados, em especial o “item b” mencionado 

alhures, sob pena de restar prejudicado o pedido de recebimento da ação 

com efeito suspensivo conforme pretendido.

 De mais a mais, no que tange ao pedido de baixa de apontamentos 

cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito, deve a parte 

demandante, no mesmo prazo, comprovar que houve a referida inscrição 

junto a tais órgãos por parte dos Requeridos, sob pena de igualmente 

restar prejudicada a análise de tal pleito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 842-21.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que deixo de expedir citação pessoal à parte 

requerida tendo em vista que o endereço constante na pesquisa Bacenjud 

é o mesmo existente nos autos, razão pela qual, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86321 Nr: 2714-61.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dries & Cia Ltda - ME, Fernando Diego Dal Mora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tlig Brasil Comunicações Ltda, Luciano Fortuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Requerente, através de seus advogados 

para manifestarem nos autos acerca dos endereços pesquisados da 

parte Requerida de fls. 89/92, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87368 Nr: 3324-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA TEDESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉZAR BABINSKI - 

OAB:45327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107281 Nr: 4603-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria Antônia 

Mosena Gazola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano José Bressan, Nadia Rigo Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Fernando Antônio Molinaria Gazola e Maria Antônia Mosena Gazola, em 

desfavor de Adriano José Bressan e Nádia Rigo Bressan.

 De proêmio, RECEBO a emenda formulada às fls. 57/60 e fls. 62/72.

No que concerne à tutela acautelatória requerida no item “a” do pleito à fl. 

70, tenho pelo deferimento, uma vez que a simples averbação na matrícula 

dispondo sobre a existência da ação apresenta caráter preventivo 

(acautelatório), e que no caso, não é capaz de trazer sérios danos à parte 

Requerida.

Respectiva medida se caracteriza como mero exercício do Poder Geral de 

Cautela, sendo necessário, porém, a presença dos requisitos do “fumus 

boni iuris” e do “periculum in mora”, os quais reputo presentes diante do 

arcabouço fático disposto nos autos.

Desta forma, DEFIRO o pedido constante no item “a” do pleito às fls. 70, 

devendo a Secretaria Judicial providenciar o seu cumprimento nos termos 

ali delineados, ficando eventuais custas cartorárias às expensas da parte 

Exequente.

 De mais a mais, DEIXO de determinar a citação da parte Requerida, uma 

vez que esta apresentou Embargos à Execução (autos em apenso – 

Código n. 113331), razão pela qual se deu por citada.

 Com fulcro no art. 3º, parágrafo 3º, CPC, e vislumbrando-se a 

possibilidade de acordo, INTIMEM-SE as partes para que manifestem 

interesse em audiência conciliatória, objetivando-se a composição 

amigável da demanda.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111504 Nr: 6809-66.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocellin- Loteamento Jardim Europa, Paulo 

Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hélio Machado Jaques

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73823 Nr: 2332-39.2013.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU GOSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA., João Pedro Pasqual Neto, Roberto Carlos Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 76/83, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010172-22.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

20.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 

27/06/2017 Hora: 16:30 REQUERENTE: JOAO MIRO DE FRANCA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - MT0016016A 

REQUERIDO: CIRILO WANDERLEI FERST Advogado do(a) REQUERIDO: 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - MT0013477S Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 11583303 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 21 de fevereiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50054 Nr: 4227-74.2009.811.0086

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemilson Antonio Amorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e das normas vigente 

para INTIMAR o Réu, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, RECOLHA a pena de multa imposta em sentença calculada 

as fls. 724, no importe de R$ 715,41 (setecentos e quinze reais e quarenta 

e um centavos), seguindo as orientações dispostas no calculo para o 

recolhimento via Guia Pública, bem como juntando aos autos o 

comprovante de quitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103149 Nr: 2216-91.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 189, bem como a anuência 

expressa do acusado em arcar com parte das custas para sua realização 

referente à quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), podendo tal 

valor ser deduzido do montante apreendido nos presentes autos (fl. 89), 

determino a expedição de alvará judicial no importe de R$ 125,00 (cento e 

vinte e cinco reais), em favor do Laboratório Biomédica LTDA ME, 

observando-se os dados informados às fls. 180/180-vº.

 Outrossim, certifique-se o Senhor Gestor Judiciário quanto à juntada aos 

autos do resultado do exame de DNA realizado, dando-se vistas às partes 

para fins de apresentação de memoriais finais.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54324 Nr: 1810-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aréssio José Paquer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Bueno Ferraz - OAB:MT 

9.256, Valdecir Errera - OAB:MT 3365-A

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Aréssio José Paquer, devidamente qualificado 

nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. art. 110 do Código 

Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, observando-se que a 

intimação pessoal do acusado é desnecessária, bastando a de seu 

patrono constituído ou de defensor público que poderá ser nomeado 

apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1.387 da CNGC.Após o 

transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas deestilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103149 Nr: 2216-91.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de valores, formulado pelo acusado 

Francisco Barbosa da Silva, consubstanciado no importe de R$ 7.467,00 

(sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais), apreendidos nestes 

autos.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo deferimento 

parcial do pedido, descontando-se do montante consoante parecer de fls. 

162/163.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas 

apreendidas poderão ser restituídas aos seus respectivos proprietários, 

antes do trânsito em julgado da sentença, desde que não interessem mais 

ao processo.

No caso dos autos, verifica-se a inexistência de dúvidas acerca da 

propriedade dos valores apreendidos, os quais pertencem ao requerente, 

bem como que não se trata de valores advindos da prática de ilícitos.

 Por outro lado, em que pese o Ministério Público ter opinado pelo 

deferimento parcial do pedido, restituindo-se ao requerente os valores, 

desde que descontado o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 

referente a parte do custo com a realização de exame de DNA realizado 

nestes autos, verifica-se pela petição de fl. 171, que o pedido de 

restituição compreende a sobra dos valores apreendido nos autos já 

descontado o custos com a realização do referido exame.

Destarte, tendo em vista que os valores apreendidos não interessam ao 

processo, devem ser restituídos ao seu proprietário, nos termos do art. 

120 e parágrafos do Código de Processo Penal. Por conseguinte, 

determino a imediata devolução da quantia de R$ 7.467,00 (sete mil 

quatrocentos e sessenta e sete reais), mediante a expedição de alvará 

judicial, observando-se os dados bancários informados na petição de fl. 

171.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105641 Nr: 3645-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Kist

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o réu tem defensor constituído e que conforme portaria 

79, de 2015, do SCDP, os Defensores Públicos estão impedidos de atuar, 

ainda que dativamente nestes casos, e que em posição legal do artigo 265 

e seus parágrafos, do CPP, que caso o advogado constituído não se faça 

presente ao ato sem apresentar justificativa plausível, o ato não será 

redesignado, e sim nomeado defensor dativo, apenas para ele, nomeio 

apenas para o ato, o Dr. Jonas Henrique Meldola (OAB/MT 15530), e 

arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no 

valor de 1 (um) URH.

Cumprida parcialmente a finalidade da presente Carta Precatória, 

devolva-se a missiva à comarca de origem, com as nossas homenagens, 

devidamente acompanhada do CD-R contendo as oitivas das testemunhas.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93996 Nr: 4818-83.2017.811.0012

 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: LORENO DANIELLI ZILLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PEREIRA DE MOURA, Cpf: 

25229370149, divorciado(a), empreendedor, Telefone (66) 9212-0996. 

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: Ocorre que o Requerido abandonou o local há mais de 

1 ano e 9 meses e não deu mais qualquer satisfação aos Requerentes, 

ressalta-se ainda que o Requerido está em débito com os alugueis de abril 

a outubro de 2015 totalizando a quantia de R$7.837,94,

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de citação por edital da parte 

requerida, devendo ser expedido o edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Em 

seguida, verificando-se que transcorreu o prazo do edital e a parte 

executada mantendo-se inerte, decretar-se-á a revelia e, nos termos da 

Súmula 196 do STJ e artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, será 

nomeado o Defensor Público com atribuição nesta Comarca como curador 

especial para o revel citado por edital.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, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 20 de fevereiro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73010 Nr: 1967-42.2015.811.0012

 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: EDMILSON FRANCISCO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIRANE E REIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÂMELA FERREIRA LISSNER - 

OAB:18398, WENDY CIBILLA GARCIA CAMPOS - OAB:16210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A princípio, proceda o Cartório as alterações necessárias no sistema, uma 

vez que o presente feito se encontra na fase de cumprimento de 

sentença.

Após, antes de apreciar o pedido de ref. 46, intime-se a parte exequente 

para esclarecer a este juízo se a parte executada é empresário individual, 

juntando documento comprobatório, ou se pretende a desconsideração de 

personalidade jurídica, com a inclusão do sócio no polo passivo da 

presente ação.

Caso pretenda a desconsideração, a parte exequente deverá demonstrar 

que foram preenchidos os requisitos legais para tanto.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97105 Nr: 6910-34.2017.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIEYZER HUANGUE CAMARGOS DA CRUZ, 

MATEUS RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Assim sendo, ante a possibilidade legal do perdimento do bem em favor 

da União, bem como pela necessidade de maiores esclarecimentos quanto 

a eventual utilização do veículo para a prática reiterada do crime de tráfico 

de drogas, entendo ser necessária a conclusão das investigações pela 

Autoridade policial e a realização da instrução criminal, para posterior 

julgamento do presente pedido de restituição de bem.Nestes termos, 

determino o desmembramento da petição e documentos de Ref. 44 e do 

parecer ministerial de Ref. 48 para a formação do respectivo incidente, o 

qual deverá ser apenso à ação penal principal e ficará suspenso até a 

prolação da sentença de mérito.Por ora, nos termos do artigo 62 da Lei 

11.343/2006, o bem deverá permanecer sob custódia da Autoridade 

Policial. Cientifiquem-se a requerente, por intermédio de seu Patrono, e o 

Ministério Público.Havendo a distribuição do respectivo inquérito policial, 

trasladem-se as cópias pertinentes e arquivem-se os presentes autos 

com baixa na distribuição.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-55.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REINHEIMER GRESPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010107-55.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ARLETE 

REINHEIMER GRESPAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Em síntese 

alega a parte autora que é proprietária de imóvel rural, onde possui 

criação de diversos animais e cultivo de diversas plantações. Alega que 

possui um poço artesiano movido a energia elétrica para fornecer água às 

criações e plantações. No dia 28/01/2017, sexta feira, por volta das 

17horas, houve falta de energia e, embora tenha tentado, por diversas 

vezes, o reestabelecimento da energia elétrica junto à empresa requerida, 

não obteve sucesso, vindo a contratar eletricista particular em 31/01/2017 

para a realização do serviço, uma vez que estava perdendo suas 

criações e plantações. Foi cobrado o valor de R$ 220,00 pelo profissional 

particular para a realização do serviço de troca de fusível do 

transformador para o reestabelecimento de energia. Após realizar o 

conserto, o eletricista particular verificou que o para-raio estava queimado 

e o painel de comando do poço artesiano também, tendo a autora outro 

gasto no valor de R$ 404,00 para conserto dos mesmos. Apesar de tudo, 

a energia só foi reestabelecida pela requerida em 01/02/2017. Em sede de 

contestação, alega a requerida incompetência do juizado especial em 

razão da matéria e, no mérito, ausência de ato ilícito da concessionaria, 

uma vez que o que ocorreu foram breves interrupções no fornecimento de 

energia elétrica na região, decorrentes de necessidade de intervenções 

emergenciais na rede elétrica por queda de raio. Alega ainda ausência de 

nexo de causalidade, posto que a queda de raio é evento imprevisível, 

capaz de excluir a responsabilidade da concessionária de serviços. Por 

fim, endente como incabível a condenação em danos morais pela falta de 

comprovação de danos à honra ou dignidade da parte autora. 

Preliminarmente, opino pela aplicação da inversão do ônus da prova, por 

verificar relação de consumo e verossimilhança nas alegações da parte 

autora, conforme art. 6º, VIII do CDC. OPINO pelo não acolhimento da 

preliminar de incompetência do Juizado Especial alegada em contestação. 

As provas do processo são dirigidas ao Juiz, a quem cabe decidir se o 

conjunto probatório é suficiente para que firme sua convicção. No caso 

vertente, a parte requerida não especificou quais provas periciais 

pretendia produzir e sua pertinência. Verifico pelos documentos juntados 

aos autos que o feito não requer análise pericial, uma vez que a 

controvérsia recai na falta de fornecimento de energia elétrica e o tempo 

para seu reestabelecimento. Superada a questão preliminar, procedo ao 

exame do mérito. A parte autora trouxe aos autos diversos números de 

protocolos de entendimento solicitando o reestabelecimento de sua 

energia elétrica, sendo que a parte requerida deixou de impugná-los bem 
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como de juntar as ordens de serviço proveniente destas solicitações do 

consumidor, devendo então, serem consideradas verdadeiras as datas e 

prazos citados em inicial. Assim dispõe as diretrizes para a adequada 

prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica: Art. 138. A 

distribuidora é obrigada a fornecer energia elétrica aos interessados cujas 

unidades consumidoras, localizados na área concedida ou permitida, 

sejam de caráter permanente e desde que suas instalações elétricas 

satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção e operação 

adequadas, ressalvadas as exceções previstas na legislação aplicável. 

(Resolução 414/2010 ANEEL) Verificada a inexistência de irregularidades 

na rede de fornecimento do requerente, nada obsta que, por motivos de 

força maior ou casos fortuitos ocorram pontuais quedas de energia, que 

não se caracterizam como descontinuidade do serviço, conforme dispõe o 

§ 3º do art. 140 da Resolução da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I – em situação emergencial, assim caracterizada a 

deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade 

consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou 

ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força 

maior; ou Em que pese a autorização de suspensão dos serviços de 

energia elétrica prevista no art. 170, quando verificada deficiência técnica 

ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente 

de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrica, uma 

vez sanado a deficiência, há de ser reestabelecido o fornecimento do 

serviço de maneira imediata. Conforme se detém do depoimento da 

testemunha Carla, que é vizinha de terra da parte autora, houve a 

interrupção do fornecimento de energia no começo do ano em toda região, 

durante o fim de semana, faltando energia à "tardezinha", voltando apenas 

no outro dia, mas que na propriedade da parte autora não foi 

reestabelecido o serviço de energia. Comprovado a queda no 

fornecimento de energia elétrica, a empresa requerida deve atentar-se 

aos prazos fixados na Resolução 414/2010 da ANEEL para restabelecer o 

fornecimento de energia, vejamos: Art. 176. A distribuidora deve 

restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados 

ininterruptamente: II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de 

unidade consumidora localizada em área rural; Assim, verifica-se que a 

empresa requerida extrapolou o prazo estabelecido em norma 

regulamentadora, trazendo prejuízos ao cliente. Consta em laudo realizado 

por Engenheiro Civil (ID 7945853 pag.02), que o serviço realizado no painel 

de comando do poço artesiano foi ocasionado por descarga atmosférica. 

Quanto aos danos materiais sofridos, a parte autora trouxe recebido de 

prestação de serviço realizado pelo “Neguinho eletricista”, no valor de 

R$220,00, referente à troca de 2 fusíveis. Há também nos autos nota de 

prestação de serviço pela Minas Engenharia, no valor de R$ 404,86, 

referente ao “Painel de Bomba”. Trouxe também um comprovante de débito 

à vista junto a empresa Auto Posto Bom Tempo, no valor de R$ 80,00, no 

dia 30/01/2017. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida 

requerida como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a requerente. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, 

causando lesão a sua honra e reputação. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: TJ-RS - Recurso Cível 71005607510 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 31/08/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. 

EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou incontroverso nos 

autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art.176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). Isto posto, OPINO PELO 

JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a 

requerida ao ressarcimento dos valores gastos para reestabelecimento da 

energia e conserto dos aparelhos danificados, devendo ser devidamente 

atualizado pelo INPC e com juros de mora no importe de 1%, tendo como 

termo inicial o efetivo pagamento de cada um. Sugiro a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-44.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010304-44.2016.8.11.0012 REQUERENTE: CEZAR DA SILVA 

SANTANA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

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

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando à 

declaração de inexistência de relação contratual e condenação em 

indenização por danos morais e materiais. Em síntese alega a parte autora 

que contratou com a empresa requerida o plano de serviços Claro TV 

completa por assinatura, com valor da mensalidade de R$ 79,90, com 

pagamento via débito em conta, com fidelidade de 12 meses, tendo sido 

feita a instalação em 21/09/2013. Aduz que em setembro/2014 contratou 

pacote mais básico de assinatura, pagando R$ 59,90 por mês. 

Posteriormente diminuiu ainda mais a grade de programas, pagando 

R$21,66. No dia 19/11/2015 solicitou o cancelamento do plano, sendo 

informado de que em até 15 dias haveria a retirada dos aparelhos da 

residência do autor. Porem, mesmo após o cancelamento e retirada dos 

aparelhos, a requerida continuou a proceder aos descontos mensais da 

conta do autor, que só reparou nisto em Março/2016, quando ligou 

novamente à requerida, que se prontifico a resolver o problema. Não foi 

resolvido o problema e os descontos permaneceram, tentou por diversas 

vezes a resolução administrativa do problema, mas não obteve êxito. Em 

sede de contestação, alega a requerida regularidade do débito, uma vez 

que o serviço foi efetivamente contratado, inexistindo comprovação de 

fato que ensejasse a condenação em danos morais. Por tratar-se de 
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clássica relação de consumo, e haver verossimilhança nas alegações da 

parte autora, OPINO pela inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. 

Na análise dos documentos juntados ao processo, bem como o 

depoimento testemunhal colhido em audiência instrutória e inversão do 

ônus estabelecido pelo CDC, verifica-se que houve o pedido de 

cancelamento do plano em 19/11/2015. Isto porque, as alegações trazidas 

pela parte autora quanto às solicitações de cancelamento coincidem com 

os documentos trazidos pela requerida no corpo de sua contestação, 

porém, nota-se que o ultimo registro de ocorrência juntado é o nº 38 de 42 

existentes, subentendendo-se que o pedido de cancelamento realizado no 

dia 19/11/2015 foi devidamente realizado, mas a ocorrência não foi juntada 

pela requerida por algum motivo. A toda evidência, cabia à empresa 

requerida comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo autor no 

período posterior à data em que este alega ter solicitado o cancelamento 

do serviço, o que tonaria lícita à cobrança impugnada, mister do qual não 

se desincumbiu. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade 

das cobranças realizadas em nome do consumidor, ante a ausência de 

comprovação de utilização do serviço. Desta forma, verifica-se que houve 

abuso na cobrança por serviços não solicitados pela parte autora. Não 

vislumbro no presente caso hipótese de engano justificável passível de 

afastar a repetição do indébito, uma vez que não houve comprovação de 

solicitação dos serviços cobrados, devendo os valores serem devolvidos 

em dobro na forma do art. 42, parágrafo único do CDC: Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Friso aqui que o mero aborrecimento está no fato 

de ser cobrado injustamente e, através de uma ligação conseguir reverter 

todo o transtorno. No caso vertente, não foi suficiente a ligação e 

reclamação da parte autora para com as requeridas para que se fizesse 

cessar as lesões, configurando o dano ao seu patrimônio imaterial, é o 

entendimento: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL Turma Recursal Única Recurso Cível  Nº 

0043033-40.2012.811.0001 Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Universo Online S.A. Recorrido: Celia Correa Juvencio 

EMENTA RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE INTERNET. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA NA FATURA DO 

CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE VIA 

ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. REEMBOLSO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, 

a cobrança reiterada de valores referentes a serviço não contratado, 

ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da parte recorrida nas 

entidades de proteção ao crédito, porquanto a parte recorrente não 

solucionou o problema extrajudicialmente. Documentos juntados com a 

inicial que confirmam a cobrança indevida. Tentativa de resolução do 

impasse via extrajudicial, inclusive com reclamação formulada no 

PROCON, sem êxito. No tocante à repetição em dobro do indébito, entendo 

que o pleito merece prosperar. É assente na jurisprudência que, tanto a 

má-fé quanto a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) rendem 

ensejo à condenação à devolução em dobro. Tendo a recorrente agido 

com falta de diligência na cobrança de serviços que sequer foram 

contratados, deve restituir em dobro o valor que cobrou da parte 

recorrida. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor que entendo razoável para o caso dos autos. Sentença mantida 

pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95.Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial para DECLARAR inexigíveis os débitos objeto da 

ação, CONDENANDO a requerida a restituir em dobro todos os valores 

comprovadamente descontados do salário do autor após o cancelamento 

do plano, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescido o juros de mora no importe de 1% 

ao mês, tendo como termo inicial a cobrança de cada um. Sugiro a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) 

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tendo como termo inicial dos 

juros a primeira cobrança apos o cancelamento, e da correção a partir da 

data da publicação desta sentença. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-16.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BENASSI CARRETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010377-16.2016.8.11.0012 REQUERENTE: CASSIANO 

DONATO REQUERIDO: DANIELA BENASSI CARRETTA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo com o objetivo de que 

seja realizada a transferência de unidade consumidora junto à ENERGISA 

e indenização por danos morais. Em síntese alega a parte autora que 

alugou uma kitnet da requerida no dia 15/12/2014. Diante disto, transferiu a 

unidade consumidora de energia para seu nome. O contrato de aluguel 

findou-se em agosto/2015, e a parte autora pagou a conta com 

vencimento em 18/08/2015 em 03/09/2015, e requereu junto à Energisa o 

desligamento e cancelamento da unidade consumidora em seu nome. 

Acontece que a requerida alugou novamente a kitnet para a Sr. Camila 

Nunes, e religou a unidade consumidora que estava em nome do autor. 

Posteriormente, ao tentar alugar uma nova casa, o autor foi surpreendido 

com a negativação de seu nome por uma conta de energia do mês de 

maio/2015, com vencimento em 12/05/2016, no valor de R$ 55,46. Ao 

procurar a empresa ENERGISA foi informado que havia também pendentes 

as contas dos meses de Maio/2016, Junho/2016 e Agosto/2016, e que a 

transferência e cancelamento da unidade consumidora deveriam ser feitas 

pela proprietária do imóvel, ora requerida. Desta forma, tentou solucionar 

extrajudicialmente a questão, mas não obteve sucesso. Em sede de 

contestação, alega a requerida que a obrigação de pedir a alteração do 

cadastro junto à concessionária de serviços elétricos é o do titular do 

cadastro, sendo esta a figura legítima a responder pela demanda. Foi 

deferida medida liminar determinando que a requerida procedesse à 

transferência de titularidade da Unidade Consumidora do autor. Pois bem, 

quanto ao pedido de transferência da unidade consumidora, entendo que 

mereça prosperar, pois, diferente do que se alega em defesa, a 

proprietária do imóvel ou a nova inquilina podem solicitar a transferência 

da titularidade da Unidade Consumidora, conforme disposto no art. 70, II, 

da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL: Art. 70. O encerramento da 

relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer 

quando houver: (Redação dada pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016) II – 

solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à 

mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 

27; ou (Redação dada pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016) Desta forma, 

comprovado o cancelamento da unidade consumidora pelo autor em 

03/09/2015, deverá o responsável pelo novo ligamento da Unidade 

Consumidora arcar com as custas e obrigações posteriores ao 

cancelamento, incluindo o pagamento das faturas de consumo. Em relação 

ao dano moral pleiteado, entendo que tal intenção não mereça prosperar, 

uma vez que não houve comprovação de dolo na conduta da parte 

requerida, nem o motivo do religamento da unidade consumidora em nome 

do autor, se por pedido da requerida ou erro da concessionária de energia 

elétrica ENERGISA. Os acontecimentos narrados não ultrapassam o mero 
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dissabor cotidiano que estamos sujeitos pelo convívio em comunidade. 

Ademais, sequer houve prova da ocorrência de lesão a direito de 

personalidade, ou à dignidade humana, ou situação que tenha causado 

angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio 

emocional ao autor. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR 

ANTERIORMENTE CONCEDIDADE E PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a requerida em 

obrigação de fazer consistente na transferência ou cancelamento do 

cadastro em nome do autor na Unidade Consumidora nº 6/2191112, bem 

como para que proceda ao pagamento dos débitos referentes a tal 

unidade consumidora em nome do autor após a rescisão do contrato de 

locação, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento no valor de R$100,00 (cem reais). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-87.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIA CUSTODIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010327-87.2016.8.11.0012 REQUERENTE: EMIDIA CUSTODIO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando declaração de 

inexistência de débitos e condenação em indenização por danos morais. 

Em síntese, alega a parte autora que contratou junto à requerida o plano 

SmartVIVO controle Plus 200, com mensalidade no valor de R$35,00, 

porém, nunca conseguiu acessar as redes sociais pela internet móvel. Em 

dezembro viajou para o estado de São Paulo e, na viagem, não conseguiu 

se utilizar dos serviços de internet, bem como não conseguia realizar 

ligações nem recebe-las, não conseguindo sequer colocar créditos no 

celular. Em janeiro/2016 a autora cancelou o plano. Porém recebeu nova 

fatura e, em contato com a requerida, foi informada que o plano não havia 

sido cancelado. Solicitou novo cancelamento e pagou a fatura pendente 

mas, novamente, não foi feito o cancelamento do plano, vindo a gerar uma 

fatura com vencimento em 12/04/2016. Diante disto, a autora não 

concorda em pagar novamente a fatura por serviços não utilizados e 

cancelados. Em sede de contestação, alega a empresa requerida que o 

contrato com a parte autora encontra-se cancelado desde o dia 

27/08/2016, resultado do inadimplemento das faturas de meses 04,05 e 

06/2016, totalizando um debito de R$ 120,98, sendo portanto, legítima as 

cobranças. Juntou extrato de utilização dos serviços da linha da parte 

autora. Por fim, requer, em sede de pedido contraposto, o pagamento do 

débito no valor de R$120,98. Por tratar-se de clássica relação de consumo 

e haver verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO pela 

inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. Pois bem, a parte autora 

junto número do protocolo de cancelamento do plano sob o nº 

20163345891237 e 20164346891247, os quais a requerida não 

controverteu. Contudo, a requerida juntou extrato de utilização da linha da 

parte autora, o qual consta realização de ligações até o dia 28/05/2016. A 

autora, portanto, agiu de forma contrária ao alegado na inicial, uma vez 

que solicitou o cancelamento em Janeiro/2016, Março/2016 e Abril/2016 e 

mesmo assim continuou a utilizar os serviços prestados pela requerida. 

Como se percebe de sua exordial, a parte autora “...efetuou o pagamento 

(DOC. N.º 02). E tinha a certeza que o plano se encontrava cancelado.” e 

“Outra vez a reclamada estaria tratando a autora com descaso, pois 

desde janeiro de 2016 havia solicitado o cancelamento e já era março e 

continuavam a enviar faturas sem ao menos a autora utilizar do plano, vez 

que desde que contratou NUNCA utilizou. Detalhe, desde quando viajou em 

dezembro de 2015 e o telefone não efetuou nem recebeu mais ligações 

permanece desse jeito até a presente data. E o defeito não é no aparelho, 

visto que a autora adquiriu um chip da operadora claro e utiliza no mesmo 

aparelho desde início de julho de 2016 (DOC. N.º 04)” Documento ID 

7940581 pág.4 e 5. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

cabia e comprovou que o débito que deu ensejo às cobranças são 

provenientes de serviços de fato contratados, inexistindo, portanto, razão 

para declarar a inexistência de débito e condenar a ré por danos morais. 

No caso em debate, denota-se que a autora tenta se eximir de suas 

obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Sendo legítimas as cobranças, legítimo é o débito, motivo pelo 

qual deve a autora pagar pela utilização dos serviços fornecidos pela 

requerida. Isto posto, OPINO PELA REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

ANTERIORMENTE CONCEDIDA e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial. Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para condenar a 

parte autora ao pagamento de R$ 120,98 (cento e vinte reais e noventa e 

oito centavos) à parte requerida, sobre este valor deverão incidir correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, tendo como termo inicial o 

vencimento das contas. Sugiro a condenação da autora à pena de 

litigância de má-fé no valor de 2% do valor corrigido da causa, a ser 

revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, CONDENO a autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, Opino pelo 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita pois não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-72.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMBALAGENS XAVANTINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010328-72.2016.8.11.0012 REQUERENTE: EMBALAGENS 

XAVANTINA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando a restituição 

de valores e indenização por danos morais. Em síntese alega a parte 

autora que sempre realiza diversas compras via cheques, e que, no dia 

23/03/2016 foi surpreendida com a compensação de um cheque no valor 

de R$ 7.142,19. Ao analisar sua conta, verificou que o cheque foi 
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entregue à empresa CONDTRIPA, mas na verdade era no valor de R$ 

442,23, pos datado para o dia 03/05/2016. Ao entrar em contato com o 

banco requerido, recebeu a orientação de realizar um Boletim de 

Ocorrência e contestar o débito administrativamente. Posteriormente, em 

abril, constatou fraude em mais 5 cártulas adulteradas, causando 

prejuízos à parte autora que sofreu a cobrança de juros por estar com a 

conta negativa. Aduz que o banco requerido reconheceu a fraude 

ocorrida com as folhas de cheque e determinou que fosse creditada na 

conta da empresa autora a quantia total de R$ 21.090,68. Porem, não foi 

feita a totalidade da restituição, restando ainda a quantia de R$ 7.086,31. 

Destes fatos, a empresa autora teve seu nome incluído no CCF e nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, alega ainda que houve a 

devolução de um cheque pelo motivo 35, mas que deveria ter sido pago, 

uma vez que não advinha das fraudes anteriormente citadas, e houve 

também a devolução de um cheque para pagamento de empregados por 

insuficiência de fundos. Em sede de contestação, alega a parte requerida 

falta de interesse de agir e, no mérito, ausência de ato ilícito capaz de 

gerar danos morais ou materiais. Por tratar-se de clássica relação de 

consumo, e haver verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO 

pela inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. Em relação à 

preliminar suscitada pela requerida, entendo que não merece prosperar, 

uma vez que é legítima a figurar no polo passivo da presente ação, uma 

vez que a controvérsia recai exclusivamente sobre suas condutas. Pois 

bem, incontroverso o fato de que os alegados cheques foram clonados, 

uma vez que o processo administrativo realizado pela requerida concluiu 

pela procedência da contestação dos débitos e ressarcimento dos valores 

em definitivo. A parte autora, comprovou, por meio de extrato bancário, 

que houve, nos dias 12 e 13 de abril, a restituição de apenas parte dos 

valores a serem restituídos, uma vez que foi restituído o valor de R$ 

14.004,37, quando na verdade deveria ter sido restituído o valor total de 

R$ 21.090,68. Diante disto, evidencia-se falha na prestação dos serviços, 

uma vez que os documentos de ID 7940676 e 7940676 comprovam o 

deferimento das contestações de crédito e ressarcimento dos valores no 

total de R$ 21.090,68. Quanto aos danos morais alegados, as instituições 

financeiras possuem responsabilidade objetiva por danos causados aos 

seus clientes e a terceiros decorrentes de fraudes, por se tratar de risco 

inerente a sua atividade econômica (STF súmula 28, art. 14 do CDC, STJ 

REsp 1197929/PR e súmula 479). Não havendo prova de que a fraude 

ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, mesmo havendo participação 

de terceiros e sendo a instituição também vítima do golpe, esta tem o dever 

de reparar o dano causado ao consumidor (TJRS 70048833297, TJMT 

54640/2012 e TJMT 2ªTR3027/2008). A presunção da fraude é suficiente 

para a caracterização do ato ilícito. O tempo despendido tentando 

solucionar administrativamente a falha na prestação de serviço, bem como 

as frustrações e angústias decorrentes, são suficientes para a 

configuração do dano moral subjetivo (damnum in re ipsa). Precedentes: 

TJRS 70051555514, TJRS 70054596259 e TJMT 3ªTR 406/2007. Os artigos 

186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Conforme entendimento 

do STJ, a Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral, assim sendo, a 

requerida agiu de forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral 

da parte autora, causando lesão a sua honra e reputação. No presente 

caso, é justificável o engano realizado pela parte requerida na cobrança 

dos valores sobre os cheques fraudados, uma vez que, no tempo das 

cobranças, não sabia de suas fraudes, devendo os valores serem 

devolvidos de maneira simples, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a 

requerida na complementação de devolução dos valores pagos pela parte 

autora provenientes dos cheques fraudados e seus acessórios, bem 

como à indenização pelos danos morais ocasionados. Sugiro a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) 

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Os 

valores a serem devolvidos deverão ser acrescidos de correção 

monetária pelo INPC e com incidência de juros moratórios no importe de 1% 

ao mês, sendo devidos desde a efetiva cobrança dos valores pela 

requerida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-38.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CHRISTI BEZERRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010188-38.2016.8.11.0012 REQUERENTE: KASSIA CHRISTI 

BEZERRA LEAL REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

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

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de ação com o objetivo de 

indenização por danos morais. Informa que em 14/01/2016 comprou pelo 

site da requerida 02 pneus 185 65 r14 - Goodyear, sob o pedido nº 

02-620571610, no valor de R$ 543,72, onde foi estabelecido do prazo de 

14 dias úteis para entrega. No dia 18/01/2016 recebeu um e-mail 

informando que o produto seria entregue até dia 04/02/2016. No dia 

20/01/2016 fez o teste de gravidez e descobriu estar grávida, marcando 

consulta com o médico Dr. Abdo na cidade de Barra do Garças para o dia 

22/02/2016. Antes da consulta marcada, realizou exames em 21/01/2016 

nesta cidade. Alega que houve reiterados atrasos na entrega do produto 

vendido pela requerida, desta forma teve de remarcar sua consulta em 

Barra do Garças/MT para 11/03/2016, uma vez que precisava dos pneus 

novos para colocar em seu carro e se deslocar até o município de Barra 

do Garças/MT. Acontece que na data da consulta o produto ainda não 

havia sido entregue, motivo pelo qual a autora e seu marido tiveram que 

alugar um carro para comparecerem à consulta médica marcada na cidade 

vizinha. Infelizmente, na consulta tiveram a notícia de que o feto não 

estava mais se desenvolvendo, estando morto em seu ventre. Por fim, 

informa que o produto chegou apenas dia 15/03/2016. Em sede de 

contestação alega a requerida que não possui legitimidade passiva, uma 

vez que firmou parceria com determinadas empresas, e o pedido da 

autora foi atendido pela empresa PNEUSTORE, estando a requerida 

apenas responsável pela divulgação da oferta. No mérito, alega 

inexistência de contrato entre ela e a parte autora, e ausência de qualquer 

dano extrapatrimonial à autora. Pois bem, preliminarmente, não merece 

prosperar a preliminar suscitada pela requerida, uma vez que, conforme 

se extrai dos documentos anexados à inicial, os pagamentos realizados 

pela parte autora foram direcionados à requerida, não havendo que se 

falar em terceira empresa responsável pela venda e entrega da 

mercadoria. Neste mesmo ponto, preceitua o art. 3º do CDC o conceito de 

fornecedor: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Desta forma, anunciando produtos 

de empresas parceiras, a requerida os comercializou, devendo ser 

responsabilizada como efetiva fornecedora. Quanto ao mérito, restou 

devidamente comprovado o atraso na entrega, inclusive com as 

explicações dadas em e-mail pela requerida. O simples atraso na entrega 

de produtos não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano 

mas, no presente caso, houve reiterados atrasos no cumprimento dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 293 de 416



prazos concedidos, sempre com informações imprecisas sobre a real 

situação para o consumidor. Este conjunto de acontecimentos constituem 

falha na prestação do serviço além do tolerável, ensejando 

responsabilização civil objetiva da empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida requerida como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a requerente. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da requerente, causando lesão a sua honra e reputação. 

Reiterados descumprimentos de prazos de entrega de mercadoria 

superam o mero aborrecimento que estamos suscetíveis no cotidiano. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO INEXISTENTE EM 

ESTOQUE - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. A frustração pela má prestação 

do serviço foi suficiente para gerar dano moral, sendo mais que um mero 

dissabor do cotidiano em sociedade. "A indenização mede-se pela 

extensão do dano." Esse valor deve ser fixado com moderação, o 

suficiente para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento 

sem causa do ofendido e, consequentemente, empobrecimento do 

ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.10.022612-8/001, Relator(a): Des.

(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

07/02/2013, publicação da súmula em 15/02/2013) Para fixação dos 

valores, importante ressaltar que, embora trágico, não houve 

comprovação do nexo de causalidade entre a demora na entrega dos 

produtos e a perda do feto. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à parte autora. 

Sugiro a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-08.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

L. A CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADM. ASSOCIAÇÃO DO ARAGUAIA E 

XINGÚ - SICREDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010190-08.2016.8.11.0012 REQUERENTE: L.  A 

CONSTRUTORA LTDA - EPP REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

LIVRE ADM. ASSOCIAÇÃO DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais decorrentes de falha na prestação de serviços. Informa a parte 

autora que houve atraso na entrega de declarações perante a Receita 

Federal, sendo multado pelo Ministério da Fazenda no valor de R$ 

1.234,72, DARF com vencimento em 24/08/2015, o qual fora pago por meio 

da cooperativa requerida. Em 29 de outubro/2015, a parte autora 

apresentou a melhor proposta em uma licitação, havendo sido 

condicionada a contratação à apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos relativos aos tributos Federais e à Divida Ativa da União em 

5(cinco) dias. Contudo, não havendo obtido tal certidão via internet, parte 

autora dirigiu-se até Cuiabá/MT para esclarecimentos, sendo informada 

quanto a uma multa não paga no valor de R$ 1.234,72, justamente aquela 

quitada em 24/08/2015, mas que, por algum motivo, não havia sido 

registrado no sistema seu pagamento. Diante disto e do curto prazo para 

apresentação da certidão, a parte autora pagou novamente o débito, mas 

só em 09/11/2015 conseguiu emitir sua Certidão negativa de débitos, 

sendo desclassificada no processo licitatório pela demora na 

apresentação da certidão. Em sede de contestação, alega a requerida que 

de fato houve o pagamento em 24/08/2015 de boleto no valor de R$ 

1.237,72, e que houve a devida remessa dos valores à Receita Federal do 

Brasil. Alega ilegitimidade passiva por não ser responsável por qualquer 

dano à parte autora, bem como incompetência do juizado especial, por 

entender necessária a realização de exame pericial. Pois bem, foi deferida 

a inversão do ônus da prova em ID 7937860 por tratar-se de relação 

consumerista. As preliminares arguidas pela parte requerida devem ser 

afastadas, uma vez que é parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda, uma vez que incontroverso o fato de ter prestado serviços à 

parte autora. Quanto à necessidade de perícia, as provas do processo 

são dirigidas ao Juiz, a quem cabe decidir se o conjunto probatório é 

suficiente para que firme sua convicção e, no presente caso, não há 

necessidade de perícia técnica para apuração dos fatos alegados. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerida comprovou, por 

meio do documento de ID 7937911 que, no dia 24/08/2015, em suas 

transações houve apenas uma rejeição quanto às remessas feitas à 

Receita Federal do Brasil, sendo que o registro rejeitado era do valor de 

R$ 29,47, não se tratando, portanto, do DARF pago pela parte autora. 

Desta forma, a parte requerida se desincumbiu de seu ônus, comprovando 

que agiu da maneira correta e não contribuiu para a lesão sofrida pela 

parte autora. Sendo assim, há de ser afastada a responsabilidade da 

requerida, uma vez que comprovado que inexistiu defeito na prestação de 

seus serviços, sendo que a lesão à moral da parte autora decorreu de ato 

exclusivamente de terceiro, nos termos do art. 14, §3º do CDC: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 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. Havendo elementos que excluem a 

responsabilidade do requerido no presente caso, há de serem julgados 

improcedentes os pedidos dirigidos a ele. Isto posto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, pondo fim à demanda, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487,I do CPC. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-22.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010396-22.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA JOSE DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico estar maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo objetivando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Em 

síntese alega a parte autora utilizar a unidade consumidora nº6/563226-0, 

em nome de seu ex-marido, vindo a transferir para sua titularidade em 

02/2016. Esclarece que sempre houve cobrança das faturas da unidade 

consumidora diretamente em débito automático em sua conta no Banco 

Bradesco. Aduz possuir a guarda do neto Rogério, que se encontra em 

tratamento, necessitando de remédios adquiridos em Goiânia/GO. Para a 

compra de tais medicamentos costumeiramente deixa um cheque caução 

na farmácia, uma vez ser de responsabilidade do Estado o custeio de tais 

medicamentos. Porem, em 03/08/2016, ao tentar fazer como de costume, 

foi surpreendida pela informação da presença de restrições em seu nome, 

advinda de duas dívidas, uma no valor de R$ 25,58, e outra no valor de R$ 

24,85, ambas inclusas em 23/05/2016 pela requerida, o que impossibilitou 

a aquisição dos remédios de seu neto. Ao voltar à Nova Xavantina/MT 

procurou o banco em que ocorrem os descontos dos débitos automáticos 

das faturas de energia e obteve a informação de que estava tudo correto, 

e, possivelmente, o problema se dava com a requerida. Desta forma 

realizou o novo pedido de débito automático de suas faturas e requereu 

os débitos em aberto para pagamento, uma vez que necessitava de seu 

nome para a compra do medicamento de seu neto. Acontece que a 

requerida lhe passou as segundas vias das faturas de março, abril, maio e 

junho do ano de 2016, totalizando R$ 227,96, porém, entregou também, 

boleto com o valor total das faturas em aberto, sendo pago pela autora em 

duplicidade seus débitos. Diante de todos os fatos, requer o 

ressarcimento dos valores pagos indevidamente, despesas realizadas e 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação, alega 

a requerida ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, e, no 

mérito, a inexistência de ato ilícito imputável à ela, pois, a concessionária 

não tem legitimidade para autorizar ou desautorizar débitos nas contas de 

seus clientes. O oferecimento da opção de pagamento mediante débito 

automático é uma faculdade da requerida, desta forma, deve ela ser 

responsabilizada pelo serviço ofertado, não havendo que se falar em sua 

ilegitimidade, conforme se verifica no art. 117 da Resolução Administrativa 

nº414 da ANEEL: Art. 117. Faculta-se à distribuidora disponibilizar, sem 

ônus, aos seus consumidores: I – o pagamento automático de valores por 

meio de débito em conta-corrente; Pois bem, incontroverso o fato das 

contas de energia elétrica da autora serem pagas mediante débito 

automático em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco. 

Incontroverso, também, o fato da mudança de titularidade da Unidade 

Consumidora ter afetado o débito automático das faturas, pois não houve 

os referidos descontos. Não houve mudança da Unidade Consumidora 

nem da conta bancária da parte autora, muito menos a comprovação da 

informação da necessidade de qualquer outro procedimento para que 

continuassem os pagamentos das faturas mediante débito automático. 

Deste modo, há falha da requerida na prestação de seus serviços, pois, 

não houve débito automático das faturas em aberto como era realizado 

anteriormente. Não houve também comprovação de qualquer negativa ou 

fato impeditivo do Banco Bradesco para que se procedesse aos 

descontos, demonstrando novamente culpa da requerida pela ausência 

dos descontos. Esta falha na prestação dos serviços resultou em 

negativação do nome da autora que, embora legítima, se deu 

indevidamente, uma vez que deveriam ter sido realizadas por débito 

automático. Isto inegavelmente causou transtorno e frustração à parte 

autora, causando lesões em sua honra e imagem. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida requerida como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a requerente. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da parte autora, causando lesão a sua honra e 

reputação. Declarada ilegal a negativação dos débitos, os prejuízos dela 

advindos devem ser também ressarcidos, desta forma, entendo que as 

passagens gastas com a nova viagem à cidade de Goiânia/GO devem ser 

ressarcidas à autora, pois, esta nova viagem se deu apenas pelo fato de 

ter sido negado o cheque da autora em 03/08/2016, ante a negativação 

indevida. Da mesma forma, ao entregar as segundas vias das faturas em 

atraso, juntamente com outra fatura com os valores consolidados e 

repetidos a requerida não prestou as devidas informações e 

esclarecimentos pertinentes à autora, que acabou realizando o pagamento 

em duplicidade das mesmas. Com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito 

da requerida com o pagamento em duplicidade, a devolução dos valores é 

matéria que se impões. Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA 

LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDADA E PELO JULGAMENTO 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a requerida na 

devolução dos valores pagos em duplicidade, ao ressarcimento pelos 

gastos com as passagens de Nova Xavantina/MT à Goiânia/GO, bem como 

a indenizá-la pelos danos morais causados. Sugiro a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Quanto à devolução e 

indenização dos valores pagos pela autora, deverá incidir correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, tendo como termo inicial o 

momento que foi despendido os valores pela autora. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-68.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010380-68.2016.8.11.0012 REQUERENTE: NILSON GOMES 

MENEZES - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico estar maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo com o 

objetivo de recebimento de indenização pelos danos morais sofridos em 

decorrência de ilícito praticado pela requerida. Em síntese alega a parte 

autora ter instalado sua loja na cidade de Querência/MT, alugando um 

imóvel em 01/05/2013, transferindo a unidade consumidora nº6/765206-8 

para seu nome. Em 30/11/2013 findou-se o aluguel e a parte autora 

encerrou as atividades naquela cidade. Posteriormente foi surpreendida 

com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, por uma conta 

de energia elétrica do mês de agosto/2015, no valor de R$432,89, 

referente à unidade consumidora da cidade de Querência/MT, e outra no 
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valor de R$ 37,94 referente ao mês de setembro/2015. Foi informado que 

outra empresa estaria exercendo atividade no imóvel em Querência/MT 

que anteriormente havia sido por ela alugado e provavelmente estaria 

usando a Unidade Consumidora em seu nome. Procurou a requerida, mas 

foi informada de que a transferência de titularidade da Unidade 

Consumidora era de responsabilidade da dona do imóvel. Por necessitar 

de seu nome limpo, a parte autora procedeu à quitação dos referidos 

débitos e procurou a requerida, sendo novamente informado de que 

apenas o dono do imóvel poderia mudar a titularidade. Faturas continuaram 

a vir em nome do autor, que teve de ir pagando-as, para ter seu nome 

limpo para exercício de suas atividades. Em sede de contestação, alega a 

requerida inexistir ato ilícito imputável a ela, não havendo qualquer pedido 

de desligamento ou troca de titularidade da unidade consumidora realizado 

pelo autor. Por tratar-se de clássica relação de consumo, e haver 

verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO pela inversão do 

ônus da prova, autorizado pelo CDC. Da análise dos autos é possível 

verificar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovante 

de atendimento ou solicitação de serviço após ter deixado o imóvel 

alugado, não se desincumbindo de seu ônus. A inversão do ônus da 

prova não altera totalmente o ônus da prova previsto no art. 373 do CPC, 

cabendo ao consumidor comprovar o mínimo de seu alegado, apontando o 

direcionamento das alegações. A ausência de requerimento é reforçada 

pelo documento de ID 7941495, onde se verifica, dos extratos de ordens 

de serviço do autor, constar a solicitação de transferência de titularidade 

apenas em 08/05/2013 quando o autor começou a alugar o imóvel, 

inexistindo pedido posterior. Desta forma, em que pese à testemunha 

afirmar ter procurado a requerida para cancelamento dos serviços, não há 

nos autos qualquer outro documento que indique e corrobore com o 

alegado. Inexistindo comprovação de que a parte autora requereu o 

desligamento ou alteração de titularidade da Unidade Consumidora objeto 

da demanda, não há que se falar em qualquer dano ou ilegalidade na 

cobrança dos valores oriundos da relação de consumo, até porque, 

conforme Resolução Administrativa da ANEEL nº 414/10: Art. 70. O 

encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor 

deve ocorrer quando houver: (Redação dada pela REN ANEEL 714 de 

10.05.2016) I – solicitação do consumidor; (Redação dada pela REN 

ANEEL 714 de 10.05.2016) § 4º A distribuidora não pode condicionar o 

encerramento da relação contratual à quitação de débitos. Isto posto, 

OPINO PELA REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E 

PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da inicial, extinguindo o 

presente feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487,I do CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 4/2018-CA - Torna público o gabarito definitivo do Teste Seletivo 

realizado em 4.2.2018, a saber

* O Edital n° 4/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52747 Nr: 1956-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167

 IMPULSIONAMENTO

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

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado Dr. NELSON BARDUCO JUNIOR, da audiência redesignada 

para o dia 6/3/2018 às 16:00 horas, a ser realizada na sala de audiências 

da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá - MT, para inquirição da 

testemunha Xavier Leonidas Dallagnol (CP código nº 1269867).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA COSTA FILHO (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: 

07/06/2018 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: 1000085-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAMARA ANASTACIA 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: 

07/06/2018 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: 1000087-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO VIEIRA DA 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: 

07/06/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 
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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: 1000105-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS (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: 

07/06/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/06/2018 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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37165 Nr: 390-06.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC/S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SAMUEL PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12330-A/MS, CRISTIAN MIGUEL - OAB:53828, CRISTIANE 

BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(s) advogado(s) da exequente para que demonstre 

interesse no prosseguimento do feito em 5(cinco) dias, praticando o ato 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

em razão do decurso do prazo de suspensão requerida os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84221 Nr: 1702-36.2017.811.0023

 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): MEGUMI HAMASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR-22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 84221

Vistos em correição.

Considerando a certidão de fls.51, e em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, concernente em efetuar 

o depósito da diligência para cumprimento dos atos executórios, 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.: 43694 Nr: 1861-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Defiro o pedido de fl. 254. Suspendo o curso da execução, nos termos do 

que dispõe o art. 921 do Código de Processo Civ Remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, sem prejuízo de desarquivamento a qualquer tempo a 

pedido da parte interessada. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64274 Nr: 1445-50.2013.811.0023

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CONTER

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

OAB:65628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1445-50.2013.811.0023

Código nº 64274

Vistos em correição.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou 

a presente ação de busca e apreensão contra MARCELO CONTER, ambos 

qualificados na inicial.

Devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, o requerido 

deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls.30, 32, 33, 35, 36, 38,39 e 40).

É o sucinto relatório. Decido.

Trata-se de ação de busca e apreensão em que parte autora não 

manifestou interesse em dar prosseguimento no feito (fls.30, 32, 33, 35, 

36, 38,39 e 40).

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, e com supedâneo no art. 485, inciso III; c/c § 1º, do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito, revogando a liminar de fls.27/27vº.

Custas recolhidas (fls.24/25).
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Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 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.: 77861 Nr: 1190-87.2016.811.0023

 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: COMERCIAL DOIDÃO LTDA, CLAUDIO CHAVES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO A. DE MELO NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 77861

Vistos em correição.

Considerando a certidão de fls.41, e em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, concernente em efetuar 

o depósito da diligência para cumprimento dos atos executórios, 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.: 80036 Nr: 2495-09.2016.811.0023

 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: ANTONIO DOS SANTOS SOUZA

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8.184-4

 Código nº 80036

Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fls.82, 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-58.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA VIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGUES OAB - MT23257/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Numero do 

Processo: 1000031-58.2017.8.11.0023 REQUERENTE: SEBASTIANA 

VIANA DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. Intime-se o 

promovido para manifestar acerca da proposta de acordo formulada pelo 

promovente (ID: 11407505), no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo o 

silêncio como discordância. Transcorrido o prazo, intime-se o promovente 

para requerer o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-87.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000042-87.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MAXIMINO BORTOLINI 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

21 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado 

do reclamado, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 75,43 

(setenta e cinco reais e quarenta e três centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 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. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino, Juíza Leiga.Vistos em 

correição. Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida na movimentação. 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: 1000042-87.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 
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Dados do Processo: Processo: 1000042-87.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MAXIMINO BORTOLINI 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

21 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Requerente : Maximo Bortolini 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 75,43 

(setenta e cinco reais e quarenta e três centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 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. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino, Juíza Leiga.Vistos em 

correição. Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida na movimentação. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010433-84.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MATOS BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010433-84.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 13.756,11; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: EXEQUENTE: A J S OLIVEIRA & CIA 

LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: FERNANDO MATOS BORGES PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 2018. Senhor(a): EXECUTADO: 

FERNANDO MATOS BORGES 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 e etc., A parte autora fora intimada para se manifestar sobre a 

citação negativa da parte promovida e para requerer o que é de direito, 

sob pena de arquivamento do feito. O prazo para a parte autora se 

esgotou sem que essa se manifestasse, desta feita, diante da inércia da 

parte promovente em requerer o que lhe é de direito, opino por encaminhar 

os autos ao arquivo por abandono da parte promovente, com fundamento 

no art. 485, III, do NCPC. Decisão Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de decisão ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010433-84.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MATOS BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010433-84.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 13.756,11; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: EXEQUENTE: A J S OLIVEIRA & CIA 

LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: FERNANDO MATOS BORGES PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Alexsandro 

Manhaguanha 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 e etc., 

A parte autora fora intimada para se manifestar sobre a citação negativa 

da parte promovida e para requerer o que é de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. O prazo para a parte autora se esgotou sem que 

essa se manifestasse, desta feita, diante da inércia da parte promovente 

em requerer o que lhe é de direito, opino por encaminhar os autos ao 

arquivo por abandono da parte promovente, com fundamento no art. 485, 

III, do NCPC. Decisão Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de decisão ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Extingo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES 

J u i z  d e  D i r e i t o  O b s e r v a ç ã o : 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 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: 8010090-20.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DAYANE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010090-20.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LADY DAYANE 

VICENTE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. 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: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

Julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

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

Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 135,88(cento e trinta e 

cinco reais e oitenta e oito centavos); b) determir que a promovida exclua 

o nome e CPF da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) 

indeferir o pleito indenizatório por danos morais por aplicação da súmula 

385 STJ; d) Indeferir o pedido de litigância de má-fé e o pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 
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legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS, Juiz Leigo. Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. 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: 8010090-20.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DAYANE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010090-20.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LADY DAYANE 

VICENTE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): Regis Fernando Niederauer da Silveira 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 

135,88(cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos); b) determir 

que a promovida exclua o nome e CPF da promovente dos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais); c) indeferir o pleito indenizatório por danos 

morais por aplicação da súmula 385 STJ; d) Indeferir o pedido de litigância 

de má-fé e o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS, Juiz Leigo. 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

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: 8010090-20.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DAYANE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010090-20.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LADY DAYANE 

VICENTE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): Joaquim Baltazar Garay da Silva Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 

135,88(cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos); b) determir 

que a promovida exclua o nome e CPF da promovente dos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais); c) indeferir o pleito indenizatório por danos 

morais por aplicação da súmula 385 STJ; d) Indeferir o pedido de litigância 

de má-fé e o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS, Juiz Leigo. 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

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: 1000055-86.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA OAB - MT8228/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000055-86.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 660,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: NILSON ABREU DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 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: 

DISPOSITIVO.Assim é que importa dar aplicação à norma constante do art. 

51, inciso IV da Lei nº 9.099/95, de modo que OPINO pelo 

RECONHECIMENTO de oficio da INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO para julgar 

a presente, por conseguinte JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, distribuído por NILSON ABREU DOS SANTOS em 

desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino,Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz 

Leigo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-24.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DIAS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESENDE BRUN & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO)

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO)

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000085-24.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.700,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7). Parte Autora: AUTOR: NIVALDO DIAS RIBEIRO Parte Ré: RÉU: 

RESENDE BRUN & CIA LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 

2018. Senhor(a): EDCLEITON MENEGHINI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência 

da reclamação formulado pela parte promovente em audiência de 

conciliação conforme ID 11034220, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos 

do enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino . Juíza Leiga ------------------------------------------------------------

------------------- Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-24.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DIAS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESENDE BRUN & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO)

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO)

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000085-24.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.700,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7). Parte Autora: AUTOR: NIVALDO DIAS RIBEIRO Parte Ré: RÉU: 

RESENDE BRUN & CIA LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 

2018. Senhor(a): NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

parte promovente em audiência de conciliação conforme ID 11034220, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino . Juíza Leiga -----------------------

-------------------------------------------------------- Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo, 

data inserida na movimentação. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-24.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DIAS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESENDE BRUN & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO)

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO)

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000085-24.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.700,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7). Parte Autora: AUTOR: NIVALDO DIAS RIBEIRO Parte Ré: RÉU: 

RESENDE BRUN & CIA LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 

2018. Senhor(a): GIOVANI RODRIGUES COLADELLO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO 

REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

parte promovente em audiência de conciliação conforme ID 11034220, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino . Juíza Leiga -----------------------

-------------------------------------------------------- Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo, 

data inserida na movimentação. 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 
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DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-24.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DIAS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESENDE BRUN & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO)

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO)

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000085-24.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.700,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7). Parte Autora: AUTOR: NIVALDO DIAS RIBEIRO Parte Ré: RÉU: 

RESENDE BRUN & CIA LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 

2018. Senhor(a): RALFF HOFFMANN Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência 

da reclamação formulado pela parte promovente em audiência de 

conciliação conforme ID 11034220, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos 

do enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino . Juíza Leiga ------------------------------------------------------------

------------------- Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-24.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DIAS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESENDE BRUN & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO)

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO)

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000085-24.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.700,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7). Parte Autora: AUTOR: NIVALDO DIAS RIBEIRO Parte Ré: RÉU: 

RESENDE BRUN & CIA LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 

2018. Senhor(a): RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO 

REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

parte promovente em audiência de conciliação conforme ID 11034220, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino . Juíza Leiga -----------------------

-------------------------------------------------------- Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo, 

data inserida na movimentação. 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: 8010004-15.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDE MARQUES AROUCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010004-15.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOSENILDE 

MARQUES AROUCHE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 2018. Senhor(a): WILSON 

SALES BELCHIOR Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de ADVOGADODO REQUERIDO, 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$155,76 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos); c) condenar a parte promovida a pagar para a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS, Juiz Leigo. Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-15.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDE MARQUES AROUCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010004-15.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOSENILDE 

MARQUES AROUCHE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 2018. Senhor(a): ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA 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: 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$155,76 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar para a parte promovente a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS, Juiz Leigo. Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

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

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 02/2018-DF

O EXMO SR. DR. CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA – Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum desta Comarca, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, em conformidade com os Editais n. 9, 11 e 

13/2017/DF deste Juízo, e CONSIDERANDO a realização do teste seletivo 

no dia 26 de novembro de 2017, nos autos de Processo Seletivo para 

Credenciamento de Juiz Leigo desta Comarca de Pontes e Lacerda-MT 

CONSIDERANDO a ausência de Recurso(s) interposto(s) do gabarito 

preliminar disposto no Edital n. 13/2017-DF de 28 de novembro de 2017, 

disponibilizado no DJE n. 10149 de 01/12/2017. RESOLVE: TORNAR 

PÚBLICO o gabarito definitivo da prova realizada no dia 26/11/2017 em 

conformidade com o Edital n. 09/2017/DF, de 14/9/2017, bem como a 

situação dos habilitados para o referido certame.GABARITO DEFINITIVO

 1-A; 2-C; 3-C; 4-D; 5-C; 6-A; 7-C; 8-C; 9-C; 10-D; 11-A; 12-C; 13-D; 14-A; 

15-C; 16-C; 17-C; 18-C; 19-A; 20-A;RESULTADO FINAL 

CLASSICADO(A)S: Wanessa Morais Santos NOTAS:

Provas: Objetiva: 7,0 Sentença: 9,8 CLASSIFICAÇÃO – 1ª (única 

classificada). 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 átrio do Fórum e publicado no DJE deste Estado. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de fevereiro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

PereiraJuiz de Direito/Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81216 Nr: 3393-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDdlVCdPeL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHD, GdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 Considerando as justificativas apresentadas pelas testemunas Francisco 

Ferreira e Ademir Vieira Lopes, bem como a ausência dos Requeridos por 

não terem sido intimados pessoalmente do ato, redesigno a audiência para 

o dia 05/3/2018 às 15 horas.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151955 Nr: 8861-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi citada da 

presente ação e até o momento não manifestou, , portanto abro vista dos 

autos ao requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158487 Nr: 12100-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153670 Nr: 9724-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES PEREIRA, GERALDO 

CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para pagar a dívida no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de lhe ser penhorado bens, e até a presente data não houve 

manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para requerer 
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o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154122 Nr: 9972-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whesley Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para pagar a dívida no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de lhe ser penhorado bens, e até a presente data não houve 

manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156881 Nr: 11260-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para pagar a dívida no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de lhe ser penhorado bens, e até a presente data não houve 

manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158085 Nr: 11852-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romer Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça, ref. 16, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140164 Nr: 3760-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para pagar o débito ou contestar a ação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que é de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160348 Nr: 611-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 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 13 de abril de 2018, às 16:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146597 Nr: 6449-59.2017.811.0013

 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: Cláudia Vilela Goulart Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5468/MT, Suérika Maia de Paula Carvalho - 

OAB:6514/MT

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Respeitado o período de tolerância de 30 (trinta) minutos a que alude o 

art. 1.192 da CNGC/MT, verificou-se a ausência do advogado da parte 

autora. Deste modo, dou inicio aos trabalhos às 14h46min.

c) Tendo em vista que ingressou na sala de audiência o i. advogado Dr. 

Alan Vítor Braga, aproximadamente as 15h10min, com o intuito de 

representar a autora na presente solenidade, admitiu-se sua participação 

sem prejuízo da preclusão operada em relação aos atos processuais 

concluídos durante o desenrolar dos trabalhos, mais especificamente a 

dispensa coleta do depoimento pessoal do requerido, a dispensa da 

inquirição da testemunha da autora (Rosimeire de Souza), e reperguntas 

às testemunhas Ubaldo Resende da Silva, nos termos do art. 362, §2º, do 

NCPC.

d) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito por ambos os 

advogados, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

e) DEFIRO o pedido formulado pelo ilustre causídico que representa 

processualmente o requerido, para fim de determinar a expedição de ofício 

ao Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de que seja informado 

eventual recebimento de benefício previdenciário da autora, Cláudia Vilela 

Goulart Garcia, CPF: 033.984.106-00, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de responsabilização criminal.

f) Aportando nos autos o oficio do INSS, INTIMEM-SE as partes para que 

apresente suas derradeiras alegações, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, com inicio para a autora.

g) Após, à conclusão dos autos para prolação da sentença.

h) Saem os presentes intimados.

i) CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116488 Nr: 2356-87.2016.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HUMBERTO DA SILVA

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

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HUMBERTO DA SILVA, Cpf: 

36463825115. atualmente em local incerto e não sabido
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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: 17/05/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CARLOS HUMBERTO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Transporte 

de animais sem GTA., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 293/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/01/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.368,50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150956 Nr: 8445-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEDSM, MdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMDO, EdPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados 

nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 e 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos, o fazendo 

com resolução do mérito.DEIXO de condenar a impetrante ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Outrossim, DEIXO de 

condenar as impetrantes ao pagamento dos honorários de advogado, 

visto que inaplicáveis à espécie (art .  25 da Lei nº 

12.016/2009) .PUBLIQUE-SE. INTIME-SE a  impet ran te ,  v ia 

DJE.NOTIFIQUEM-SE as autoridades apontadas como coatoras e Lacerda 

e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Por fim, em não havendo 

recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, na sequência, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações de 

estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154441 Nr: 10143-36.2017.811.0013

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data compareceu a requerente Gilson Ribeiro 

e a requerida Valéria Mariano de Farias, informando que deseja fazer um 

acordo, razão pelo qual foi designada a Sessão de Conciliação para o dia 

20 de fevereiro de 2018, às 17:30 horas. Do que para constar lavrei a 

presente certidão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154675 Nr: 10218-75.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES MARCON, Marciel Marcon, Tatiana 

Marcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURIDES MARCON, Cpf: 12905291168, 

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: 26/10/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MAURIDES MARCON, 

MARCIEL MARCONE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Atraso de Imposto Predial Territorial., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 188/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.350,05

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158879 Nr: 12338-91.2017.811.0013

 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: LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161025 Nr: 888-20.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

Considerando as razões apresentadas pela i. Defesa, REDESIGNO A 

SOLENIDADE OUTRORA APRAZADA para o dia 21/3/2018 às 14h30min 

(Horário do MT).

Proceda as comunicações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 127059 Nr: 6771-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago de Amorim Lima, Luiz Carlos de Amorim 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc..

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM - movida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de THIAGO DE 

AMORIM LIMA, como incurso art. 155, §4°, inciso II, do Código Penal; art. 

121, §2°, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; por 

três vezes, na forma do artigo 71, na conduta descrita no artigo 155, §4.°, 

incisos II e IV, ambos do Código Penal, e LUIZ CARLOS DE AMORIM LIMA, 

como incurso no art. 155, §4.°, incisos II e IV do Código Penal, por três 

vezes.

A denúncia foi recebida em 9 de maio de 2017, sendo os acusados 

devidamente citados, ocasião em que apresentaram as respectivas peças 

defensivas - Resposta à Acusação.

Antes do encerramento da instrução probatório, o titular da ação penal 
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pública incondicionada entendeu cabível nova definição jurídica dos fatos 

descritos alhures, e apresentou aditamento à peça acusatória.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Considerando que é imprescindível a oitiva do i. Defensor dos acusados, 

conforme disciplina o Código de Processo Penal, art. 384, §2°, DETERMINO 

que dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, para a devida cientificação e manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-96.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da Decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010265-44.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IDAILA AMARAL FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON MENDES (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUSINESS CASE - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR JALORETO JUNIOR OAB - SP151381 (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso do ID 11171263.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-94.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JERFFESON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 
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ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 
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autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA RIBEIRO FERREIRA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GOMES DE LIMA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 
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assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação que não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISLANGELA ALVES PASSOS (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação que não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DA CRUZ PEREIRA (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)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação que não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 
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especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CANDIDO DE SOUZA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação que não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CANDIDO DE SOUZA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação que não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71134 Nr: 1106-16.2016.811.0014
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovane Almeida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Vistos em correição. Tendo em vista o teor da Portaria nº. 

779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, suspendendo o atendimento 

do núcleo da Defensoria Pública desta comarca, por prazo indeterminado, 

nomeio o advogado MARLON CÉZAR SILVA MORAES (OAB 5629) para 

acompanhar o ato e patrocinar a defesa do denunciado, de modo que fixo 

o valor de 1 (um) URH (OAB MT). Ante o teor de fl. 59, abre-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63869 Nr: 456-37.2014.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josane Francisca Dias de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400

 Diante do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a 

pretensão formulada nesta ação.Por conseguinte, CONDENO a parte 

requerente 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 da condenação. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da 

gratuidade de justiça.Após, 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.: 73654 Nr: 343-78.2017.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Cordeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 1617-77.2017.811.0014

 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: Librelato S/A Implementos Rodoviários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Coité Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR MINOTTO - 

OAB:20989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação monitória ajuizada por LIBRELATO S/A – IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS em face de MINERAÇÃO COITÉ LTDA, em que esta, após 

citada, atravessou petitório aos autos alegando que a exordial não 

atendeu aos requisitos instituídos pelo novo Código de Processo Civil, uma 

vez que não há menção quanto à pretensão na realização da 

audiência/sessão para autocomposição (fls. 43/44).

Todavia, com a devida vênia ao causídico peticionante, é de elementar 

conhecimento que a ação monitória possui procedimento especial 

regulamentado na lei processual de regência, não havendo, dentre os 

requisitos para a sua propositura, a necessidade de menção quanto ao 

interesse na realização da audiência/sessão inaugural para tentativa de 

autocomposição.

Não obstante, considerando que a nova lei adjetiva civil tem como um de 

seus preceitos a promoção da resolução do processo pela composição 

amigável das partes a qualquer tempo, DETERMINO seja a parte 

requerente intimada para que, em cinco (05) dias, manifeste seu interesse 

na remessa dos autos ao CEJUSC para a designação de sessão de 

mediação.

Consigno, contudo, que o prazo para o requerido pagar a dívida, ou, 

querendo, opor embargos monitórios, conforme assinalado na decisão 

inicial e constante do respectivo mandado, encontra-se em fluência, não 

havendo falar-se, portanto, em interrupção ou suspensão diante desta 

manifestação judicial. Por conseguinte, AGUARDE-SE, a secretaria, o 

decurso do prazo e, após, PROCEDA-SE às certificações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 156-36.2018.811.0014

 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: Simiro Alves de Araújo, Erotildes Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozair Barcelo Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de interdito proibitório c/c tutela de urgência, ajuizada 

por SIMIRO ALVES DE ARAÚJO E OUTRA em face de MOZAIR BARCELO 

MAIA, todos regularmente qualificados nos autos.

Em análise detida do feito, entendo ser o caso de incidência do art. 562, 

segunda parte, do NCPC, razão pela qual DESIGNO o dia 27 de fevereiro 

de 2018, às 13h30min, para a realização de audiência de justificação 

prévia.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, consignando que 

esta deverá notificar as testemunhas constantes da exordial, ou, trazê-las 

no dia e hora aprazados para a realização do ato.

CITE-SE o requerido e INTIME-O, com a máxima urgência, para que 

compareça à audiência, acompanhado de advogado, constando que terá o 

prazo de 15 dias para contestação, que se iniciará após a decisão sobre 

o pedido liminar (NCPC, art. 564 e ss.).

OBSERVE-SE, o Sr. Oficial de Justiça, o disposto no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Por fim, DEFIRO a gratuidade de justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78106 Nr: 188-41.2018.811.0014

 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: LUCIENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walterly Ribeiro da Silva, SOCIEDADE 

HOSPITALAR SÃO JOÃO BATISTA / HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 

JOÃO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação indenizatória por dano material e moral com pedido de 

tutela de urgência de preceito cominatório, ajuizada por LUCIENE ALVES 
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DOS SANTOS em face de WALTERY RIBEIRO DA SILVA e SOCIEDADE 

HOSPITALAR SÃO JOÃO BATISTA, todos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o pedido de tutela de urgência é 

consubstanciado no direito à saúde, tendo a requerente alegado urgência 

em ser submetido ao tratamento médico adequado ao tratamento da 

moléstia que a acomete.

Pois bem.

É cediço que após determinação do Conselho Nacional de Justiça, os 

Tribunais Estaduais em parceria, via de regra, com as Secretarias 

Estaduais de Saúde, criaram os Núcleos de Apoio Técnico Judicial 

(NAT-Jus), visando a emissão de pareceres técnicos elaborados por 

especialistas da área de saúde para ajudar juízes a decidir sobre um 

pedido de medicamento ou outro procedimento encaminhado à Justiça.

No caso em espécie, verifica-se que embora se esteja diante de ação 

indenizatória, a requerente apresentou pedido de tutela de urgente com 

caráter antecipatório, visando ser submetida a tratamento médico cirúrgico 

às expensas dos requeridos.

Destarte, entendo ser cabível a requisição do prévio parecer técnico do 

NAT/MT, a fim de melhor instruir a análise judicial quanto à medida liminar 

requestada.

Assim, POSTERGO a apreciação da tutela de urgência e, por corolário, 

DETERMINO seja oficiado ao NAT-Jus, solicitando seu parecer técnico 

quanto ao pedido da tutela de urgência aventado.

ATENTE-SE, a secretaria, para que o expediente seja instruído com cópia 

dos documentos médicos apresentados pela requerente.

Com a resposta, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26043 Nr: 20-54.2009.811.0014

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hermes de Jesus Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN, Banco Volkswagen s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT, Mário Marcio de Lara Soriano - OAB:3.946, Milena 

Rodrigues da Silva - OAB:OAB/MT 15.446, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para:a) DECLARAR nulo o negócio jurídico – alienação fiduciária – 

realizado junto ao requerido BANCO VOLKSWAGEN S/A;b) DETERMINAR 

ao requerido DETRAN/MT que proceda à imediata exclusão do rol de 

propriedade do autor o veículo VW/Saveiro 1.8, 2000/2001, Branco, Placa 

KAB 8687, devidamente caracterizado às fls. 55, procedendo às 

comunicações necessárias para os órgãos interessados.Por fim, 

CONDENO os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), ante ao ínfimo valor atribuído 

à causa. DEIXO, contudo, de condenar o requerido DETRAN/MT ao 

pagamento das custas processuais, por ser isento, contudo, referido 

ônus sucumbencial é devido pelo requerido BANCO VOLKSWAGEN S/A, 

na medida que lhe couber.Após, com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61349 Nr: 1036-38.2012.811.0014

 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: Lina Martins da Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

138/138-v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do acordo.Proceda-se a Sra. Gestora 

Judiciária aos atos necessários para a liberação dos valores depositados 

nos autos em favor da parte requerente, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Diante da renúncia do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 24 de outubro de 2017. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70529 Nr: 757-13.2016.811.0014

 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: Annie Sofia Sól da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Junqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa de Oliveira Pinto - 

OAB:/MT 21991-O, Luizmar Batiasta Damasio - OAB:MT 13059, 

Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por ANNIE SOFIA SÓL DA 

SILVA em face de JOSÉ MARIO JUNQUEIRA FILHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Relata a autora que sofreu um acidente automobilístico causado pela 

imprudência do requerido, tendo sofrido vários danos, dentre eles 

“deformidades permanentes no membro inferior esquerdo”.

Após a contestação, foi proferido despacho saneador designando 

audiência de instrução e julgamento (fls. 113/113v).

Realizada a audiência, o requerido insistiu na produção da prova pericial, 

cujo pedido não havia sido analisado, ficando os autos conclusos para 

tanto (fls. 130).

É o relato do essencial.

De início, vislumbra-se que malgrado o feito tenha sido declarado saneado, 

o requerido arguiu preliminares em sede da contestação, as quais não 

foram analisadas em ocasião oportuna.

Deste modo, a fim de evitar quaisquer nulidades, passo à análise das 

preliminares levantadas.

I – DA INÉPCIA DA INICIAL.

Por primeiro, sustenta o requerido que a petição inicial seria inepta porque 

embora a requerente alegue que tenha sofrido diversos tipos de danos – 

material, moral e estético – ao final fez um pedido genérico, não 

individualizando a quantia que pretendia receber por cada dano, mas 

apontando um valor único.

Contudo, ao que se infere da peça vestibular, os pedidos nela formulados, 

além de expressos e claros quanto à tutela pretendida, encontram-se 

devidamente fundamentados.

Ora, a parte autora expôs de maneira fundamentada e especificada os 

fatos que norteiam sua pretensão e, ao final, formulou pedido coerente 

com sua narrativa, ainda que de forma genérica.

Não se desconhece que o Código de Processo Civil estabelece como 

requisito essencial da petição inicial a descrição do fato e dos 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de ser considerada inepta a 

exordial, acarretando na extinção do processo.

Aliás, a doutrina de Scarpinella é clarividente ao dispor sobre o tema:

“A causa de pedir corresponde à locução empregada pelo inciso III do art. 

282: fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Embora exista alguma 

divergência em doutrina e em jurisprudência, o entendimento que 

prevalece é que os 'fundamentos de fato' devem ser entendidos como a 

causa remota, enquanto os 'fundamentos de direito' correspondem à 

causa próxima. [...] O que é relevante, de qualquer sorte, é que o autor, 
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em sua petição inicial, descreva, com a precisão possível, quais são os 

fatos que, segundo seu entendimento, dão suporte jurídico a seu pedido, 

vale dizer, às consequências jurídicas que pretende ver aplicadas ao réu. 

[...] É absolutamente indispensável que o fato que justifica ou que imponha 

o ingresso em juízo, pelo autor, seja descrito minudentemente e de forma 

inequívoca, clara e precisa, na inicial. Até porque é esse fato que revela o 

interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a própria legitimidade 

das partes. Embora exista polêmica discussão em doutrina e em 

jurisprudência, não há como afastar a incidência do art. 282, III, do CPC de 

nenhum tipo de ação. Mesmo das ações denominadas de reais (porque se 

referem a direitos reais), é mister, à luz da lei processual civil, que o autor 

diga qual é a origem de seu direito, sendo insuficiente, para os fins do 

dispositivo em comento, a descrição da situação que o levou a propor a 

ação. A mesma exigência tem sentido também com relação aos títulos 

executivos extrajudiciais”. (in Código de Processo Civil Interpretado, 

coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2004, p. 856-857).

De mais a mais, verifica-se que o pedido genérico em sede das ações 

indenizatórias não é motivo bastante para caracterizar a inépcia da inicial.

Nesse particular:

“EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PEDIDO GENÉRICO – 

CABIMENTO. É válido pedido genérico em ações acidentárias cuja lide 

somente fica bem definida após a instrução probatória”. (TJSP, APL 

242981512009, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Moliterno, 

j. 29.11.2011).

Com essas considerações, AFASTO a preliminar arguida.

II – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Prosseguindo, denota-se que o requerido impugna a benesse da 

gratuidade de justiça concedida à parte autora, utilizando como argumento 

a assertiva constante da exordial de que a requerente é “pessoa de média 

capacidade econômica”.

E, de logo, salutar registrar que a gratuidade de justiça é benefício 

genérico, assegurado pelo art. 5º, LXXIC, da Constituição Federal, 

suplicável por quem presuntivamente não possa arcar com as despesas 

do processo, com assistência judiciária gratuidade, que versa 

exclusivamente a respeito da nomeação de um defensor, a fim de 

patrocinar a causa.

O primeiro, previsto na Constituição Federal e regulamentado, agora, pelos 

arts. 98 e ss. do novo Código de Processo Civil, nada mais é do que uma 

decomposição do segundo, haja vista a previsão legal para cumulação 

dos benefícios, quais sejam: custas do processo (justiça gratuita) e os 

honorários advocatícios (assistência judiciária).

Assim sendo, doutrina e jurisprudência admitem a separação de ambos os 

institutos, como se fossem autônomos.

Com efeito, a nova Lei Adjetiva Civil estabeleceu limites para a concessão 

da gratuidade de justiça, garantindo o acesso gratuito à justiça, aos 

necessitados que se declarem pobres ou que sua situação econômica 

não permita vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.

Para tanto, basta que a parte requerente comprove tal hipossuficiência 

documentalmente nos autos.

In casu, o requerido, em que pese forçosa argumentação, não logrou êxito 

em demonstrar as possibilidades econômicas da parte requerente. De 

fato, suas razões não passam de simples alegações, sem qualquer 

elemento probatório que possa dar sustentáculo a tais afirmativas, sendo 

insuficientes para convencer este juízo que a parte autora, ora 

impugnada, possui plena condições financeiras para o custeio das 

despesas processuais.

Assim, pela análise das provas colacionadas aos autos, tenho que o 

presente pleito não pode prosperar, motivo pelo qual REJEITO a 

impugnação.

Passo, então, a analisar o pedido pela realização da prova pericial.

III – DA PROVA PERICIAL.

Por fim, vislumbra-se dos autos que o requerido postulou pela produção 

de prova pericial, haja vista a alegação da autora de que o sinistro 

ocasionou-lhe danos permanentes no membro inferior esquerdo, contudo, 

até o momento o pedido não foi analisado, tanto é que reiterado por 

ocasião da audiência de instrução.

Pois bem.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova, de forma que a nomeação de 

perito é de sua discricionariedade, todavia é de se destacar que a prova 

pericial tem por finalidade esclarecer questões de ordem técnica, o que 

somente é possível se a perícia técnica for realizada por profissional com 

conhecimento da matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade 

que é objeto da perícia.

No caso dos autos, a requerente alega que sofreu deformidades em sua 

perna esquerda e redução de sua mobilidade, a qual passou a ser 

permanente em razão de ter sido submetida a cirurgias médicas 

objetivando a correção da fratura óssea, a qual acabou por atingir a 

musculatura e as camadas da pele.

Diante dessa narrativa, o requerido pugna pela produção da prova pericial, 

a fim de aferir se, de fato, a requerente sofreu as lesões alegadas.

Nesse contexto, considerando ser a perícia essencial para estabelecer se 

a requerente possui, ou não, deformidade permanente em razão do 

acidente e, diante do pedido expresso da parte ré, com vistas a evitar 

cerceamento de defesa e melhor instruir a análise meritória, há de ser 

produzida a prova requestada.

Com essas considerações, DEFIRO a produção da prova pericial.

Desde já, FIXO como pontos controvertidos: a) se há lesão em 

decorrência do acidente automobilístico; b) se a lesão resultou em 

incapacidade e/ou deformidade permanente; c) se resultou lesão, qual o 

grau.

Ademais, considerando que a prova foi vindicada pelo requerido, este 

DEVERÁ arcar com as despesas atinentes à sua produção, nos termos do 

art. 95, do NCPC.

Para tanto, NOMEIO como perito o médico Reinaldo Prestes Neto CRM 

5239/MT, especialista em ortopedia e traumatologia, com endereço 

profissional à Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Alphaville, Cuiabá/MT ou Rua 

Pelotas, nº 07, Centro Médico CPA, CPA I, Cuiabá/MT, CEP 78.055-100, 

fones: (65) 3051-2115 e (65) 981170025.

Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes para, arguirem o impedimento do 

expert, se for o caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, em 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e III).

Apresentados os quesitos pelas partes, INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) 

para, em cinco (05) dias: a) apresentar proposta de honorários (NCPC, art. 

465, § 2º, inc. I); b) apresentar currículo, com a comprovação de sua 

especialização (NCPC, art. 465, § 2º, inc. II); c) apresentar seus contatos 

profissionais, especialmente endereço eletrônico, no qual serão realizadas 

suas intimações pessoais (NCPC, art. 465, § 2º, inc. III).

Após, INTIME-SE a parte requerida para, em cinco (05) dias, manifestar-se 

acerca da proposta dos honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95 do NCPC.

Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o profissional técnico com cópia dos 

quesitos das partes, caso venham para os autos, para que marque dia, 

hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que 

deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir, INTIME-SE o(a) Perito(a) Judicial a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as 

partes a manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo 

(NPC, art. 477, parágrafo único).

Oportunamente, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 1142-58.2016.811.0014

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 Patrick Lopes Siqueira, Michelly Caroline 

Lopes Siqueira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:/MT.,11.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de fls. 209.Prosseguindo, 

exsurge-se dos autos que foi determinada a citação por edital do 

requerido (fls. 206), sem, contudo, haver comprovação do esgotamento 

das vias disponíveis para localizar o réu.Denota-se, aliás, que a tentativa 

de citação foi realizada via correspondência, com endereçamento 

desatualizado, notadamente quando consta do Sistema Apolo que o 

requerido, como advogado que é, possui endereço profissional à Rua 

Paranatinga, nº 450, Centro, Primavera do Leste/MT, CEP 
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78.850-000.Logo, a fim de evitar quaisquer nulidades processuais, há de 

ser procedida nova tentativa de citação pessoal do requerido, motivo pelo 

qual REVOGO a citação por edital realizada.Por conseguinte, DETERMINO 

seja o requerido citado pessoalmente, na forma do art. 714, do NCPC, para 

que, em cinco (05) dias, apresente as cópias, contrafés e reproduções 

dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder, consignando-lhe 

a oportunidade de exarar sua aquiescência para com a restauração dos 

autos, caso em que será lavrado auto a ser assinado pelas partes e pelo 

juiz, suprindo o processo desaparecido (NCPC, § 1º, art. 714), ou, 

querendo, apresente contestação, quando, então, o feito seguirá o 

procedimento comum (NCPC, § 2º, art. 714).ATENTE-SE, a secretaria, para 

o endereço atualizado do réu.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71840 Nr: 1514-07.2016.811.0014

 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: Delmo Daniel Giacomolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Vasques Arantes, Vera Maria 

Rodrigues Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Andrade - 

OAB:OAB/MT 22.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:OAB/MT 3533-A

 Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e, via de consequência, DECLARO extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do novo Código de Processo 

Civil, em face da ocorrência da prescrição.Por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que a parte sucumbente é 

beneficiária da gratuidade de justiça.Após, com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

dicção do art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71840 Nr: 1514-07.2016.811.0014

 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: Delmo Daniel Giacomolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Vasques Arantes, Vera Maria 

Rodrigues Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Andrade - 

OAB:OAB/MT 22.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:OAB/MT 3533-A

 Vistos em correição.

 Considerando a ausência de tempo hábil para analisar o feito no período 

correicional, bem como ante a designação da Dra. Luciana Braga Simão 

Tomazetti (Portaria n. 718/2017/-PRES) para jurisdicionar nesta Vara, 

retornem os autos concluso para prolação de decisão/sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 91-41.2018.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR, ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 91-41.2018.811.0014 (Cód. 77868)

VISTO,

 Cuida-se de ação de revisão de alimentos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, a parte requerente não juntou aos autos cópia de seus 

documentos pessoais, bem como, não qualificou a parte requerida.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos cópia de seus documentos pessoais e, 

ainda, qualifique a parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Poxoréu – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 153-81.2018.811.0014

 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: Valmiro Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 153-81.2018.811.0014 (Cód. 78024)

VISTO,

 Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, a parte requerente juntou aos autos procuração e demais 

documentos ilegíveis, bem como, não apresentou comprovante de 

endereço, nem comprovou a sua hipossuficiência, pois, a mesma, 

requereu os benefícios da justiça gratuita.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos procuração e demais documentos de 

forma legível, bem como, comprovante de endereço e, inclusive, para que 

comprove a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Poxoréu – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67720 Nr: 1046-77.2015.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portal do Imovel Assessoria Imobiliaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alexander Gamba, João Gamba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Fernandes - 

OAB:/SP-161.987
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:6.534/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para manifestar-se 

acerca da certidão de fl. 186v

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71134 Nr: 1106-16.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovane Almeida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 60 procedo a intimação 

da parte ré através de seu defensor para no prazo legal apresentar as 

alegações finais

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76122 Nr: 1564-96.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jober Cardoso, Ygor Regiel Félix Cardoso, 

Admilson de Sousa Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3.402-B

 Código: 76122

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de JOBER CARDOSO, YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO e ADMILSON DE 

SOUSA GAMA, todos devidamente qualificados nos autos, pela suposta 

prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do 

Código Penal.

Em síntese, às fls. 260/261 pugna a defesa pela expedição de guia de 

execução provisória dos réus condenados e à fl. 262 a defesa interpôs 

recurso de apelação.

POIS BEM.

Denota-se dos autos que as guias de execução provisória foram 

expedidas (fls. 264/266).

Dito isso, RECEBO o referido recurso de apelação no efeito suspensivo 

(art. 597 CPP).

Assim, INTIME-SE a Defesa para razoar o recurso.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, REMETAM-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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: 1000150-46.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo nº 1000150-46.2017.8.11.0014 VISTO, No tocante ao pedido de 

justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi colacionada aos autos 

declaração de hipossuficiência, documento hábil à concessão do 

benefício pretendido. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Por fim, aguarde-se a audiência de conciliação designada para o 

dia 19/03/2018 às 13:00 horas. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu – MT, 20 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-65.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CLAUDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER 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: 

8010244-65.2016.8.11.0014 REQUERENTE: HELTON CLAUDIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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. 7214125 e o Requerente impugnou no id. 7214157 ambos dentro do 

prazo legal, conforme consta certificado no id. 7214159. Decido. Trata-se 

de Ação Indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Helton 

Claudio de Oliveira em face do Banco Santander S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 962,39 – contrato nº. 

MP709766003727144066 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida, conforme junta no id. 7214009 o 

extrato de consulta de balcão – datado de 26.09.2016, 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 encontrava em débito com a 

Requerida no valor de R$ 1.425,00, e que em razão disso fez acordo 

verbal com a parte, divindo-se o débito em 24 parcelas de R$ 90,40, alega 

mais que após o pagamento da primeira parcela o seu nome seria excluído 

do rol de inadimplentes, entretanto isto não ocorreu, mesmo tendo pago o 

valor da parcela do mês de setembro, afirma mais que devido ao seu nome 

estar negativado não pode concluir com a aquisição do veículo por meio 

de consórcio do qual foi contemplando com o lance, alega mais que tentou 

resolver administrativamente, porém não obteve êxito, e não restando 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, e pleitear a indenização 

por danos morais e materiais. Realizada no id. 7214092 em 06.02.2017, a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, no id. 7214125 a Requerida apresentou 

contestação, e em sede de preliminar pleiteou pela extinção do feito sem 

julgamento do mérito, tendo em vista que a parte não juntou documentos 

pessoais, bem como não atribuiu valor a causa, dificultando assim a ampla 

defesa e o contraditório, e no mérito, juntou documentos em forma de print 

de telas sistêmicas demonstrando que a parte Requerente firmou acordo 

com a Requerida, conforme consta no id. 7214105, e ao final pleiteou a 

improcedência da ação. Na impugnação apresentada no id. 7214157, a 

parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato de 

não haver a inépcia da inicial, bem como da parte Requerente ter tentado 

resolver administrativamente, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Contudo, no id. 7214165 as partes foram intimadas para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, e em cumprimento a intimação no id. 
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7214172 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. 7214206. Pois muito bem, em 

análise ao processo verifico que a parte Requerente realmente deixou de 

apresentar com a exordial documentos pessoais, bem como não atribuiu o 

valor a causa. Insta salientar que a “petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação”, conforme dispõe o 

artigo 320 do NCPC. Nesse sentido menciono os ensinamentos do jurista 

Misael Montenegro Filho, o qual relata que: “A expressão documentos 

indispensáveis à propositura da ação abrange os documentos 

necessários à afirmação da legitimidade e do interesse processual, sem 

os quais o autor não tem como alcançar a procedência dos pedidos 

formulados na petição inicial.” (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 316). Por outro 

lado, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível, artigo 291 do NCPC. Destaco 

que o valor da causa é requisito da petição inicial, artigo 319, inciso V, do 

NCPC, sendo pois importante a sua atribuição, razão pela qual referido 

valor servirá como base de cálculo para a apuração das custas 

processuais, bem como para o arbitramento dos honorários advocatícios. 

Todavia, o artigo 292 do NCPC, assim dispõe “o valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção”. Ademais, no inciso V do artigo 292 

do NCPC, dipõe que “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”. Contudo, a parte deixou de apresentar o valor 

da causa, impossibilitando o julgamento, bem como não juntou aos autos 

documentos pessoais, os quais são indispensáveis a propositura da ação. 

Razão pela qual tenho por bem opinar pelo acolhimento da preliminar 

arguida pela parte Requerida, bem como deixo de apreciar o mérito. Diante 

disso, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 485, inciso I e 319, inciso V, ambos do NCPC. 

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

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 10/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando Lei nº 10.648, de 21 de dezembro de 2017 – 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.

 RESOLVE:

 ALTERAR a Portaria nº 9/2018-CNPar datada de 26.01.2018, D.O10189, 

que designou a servidora ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 21806, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, onde se lê: 

21.12.2017, leia-se : 16.01.2018.

 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.

 São José do Rio Claro, 21 de fevereiro de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL Nº 001/2018/DF.

A Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, Juíza de Direito Diretora do 

Foro da Comarca de São José do Rio Claro – MT, no uso de suas 

atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI 

RAMOS RIBEIRO, DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o 

objetivo de oportunizar o estágio de estudante de Nível Médio, aliado a 

necessidade de auxilio na prestação jurisdicional, autorizou, em 

04.12.2017, esta Comarca a proceder processo seletivo de recrutamento 

de estagiário;

Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de Nível Médio, destinado a selecionar candidatos para 

formação de cadastro de reserva na Comarca de São José do Rio Claro.

O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital nº 014/2012/GSCP, de 16.6.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT nº 8.813, em 17.6.2012.

As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente 

no setor de Protocolo do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro – 

MT, situado na Rua Santa Catarina, nº 709 – Centro, no período de 

26.02.2018 a 09.03.2018, no horário das 12h às 19h.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital nº 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, a ser publicado no DJE e amplamente divulgado.

 São José do Rio Claro – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio. Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29638 Nr: 385-80.2011.811.0033

 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: ZEFERINA ROSA DE SANTANA

 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.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros informados às f. 162/174, 

devendo passar a constar no pólo ativo do feito, no sistema e autuação.

Intime-se a parte autora para que cumpra integralmente as determinações 

de f. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73185 Nr: 2619-25.2017.811.0033

 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: FRANCISCO AVELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se as partes para manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o laudo 

pericial de f. 66/75.

Às providências necessárias quanto à expedição de alvará do valor dos 

honorários periciais arbitrados às f. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25434 Nr: 2670-17.2009.811.0033

 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: AILTON RODRIGUES AMADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca das correspondências 

devolvidas às fls. 163 verso e 164 verso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29687 Nr: 434-24.2011.811.0033

 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: ODENIL JOSÉ DA SILVA

 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.

Considerando a convocação desta magistrada por seu superior 

hierárquico na data da audiência designada nestes autos, redesigno o ato 

para o dia _18____/__07__/2018, às _14____:__00___ horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29709 Nr: 456-82.2011.811.0033

 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: ADELINO RODRIGUES NUNES

 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.

Considerando a convocação desta magistrada por seu superior 

hierárquico na data da audiência designada nestes autos, redesigno o ato 

para o dia __18___/_07___/2018, às __13___:__30___ horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55840 Nr: 1472-66.2014.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LUNDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO ANTONIO GONÇALVES 

FILHO - OAB:15.428/PR, JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - OAB:16587/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1472-66.2014.811.0033 – Cód. 55840

Vistos.

Sobre a avaliação apresentada pelos leiloeiros intimem-se a partes para 

se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se o exequente para que apresente cálculo atualizado de seu 

débito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como apresente matrícula 

atualizada do bem que será levado a hasta pública, também no prazo 

acima assinalado, isso porque a matrícula aportada aos presentes autos é 

de 12/08/2014.

Sem prejuízos, constato que no auto de penhora consta como sendo 

depósito o devedor “Ulisses Aparecido Gabriel de Freitas” pessoa esta 

estranha ao presente feito, motivo pelo qual determino as partes que 

informem o nome correto da pessoa que está como fiel depositário dos 

grãos.

 A par de tais determinações, bem como considerando a ausência de 

tempo hábil para o cumprimento delas e a intimação das partes que por 

expressa disposição legal, no caso dos autos, se daria pelo DJE, 

CANCELO as datas anteriormente designadas pelos leiloeiros e determino 

a notificação deles para designação de novas datas.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8004 Nr: 2080-50.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução para 

reconhecer o excesso correspondente ao montante do valor pelo 

impugnado e determinar a realização de novos cálculos utilizando-se como 

parâmetro os termos desta sentença.Proceda-se o impugnado com novo 

cálculo tomando como parâmetro os limites aqui fixados, no prazo de 15 

(quinze) dias.Sem prejuízos, anote-se o necessário quanto aos atuais 

procuradores do impugnante, visando evitar eventual arguição de 

nulidade. II – DO LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO.(...).§ 1o 

O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor 

depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela 

incontroversa.Logo, defiro o levantamento da quantia deposita nos 

presentes autos, posto ser o valor incontroverso.Expeça-se o competente 

alvará de levantamento em favor da parte autora, (...).IV – DA EVOLUÇÃO 

DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO 

REQUERENTE ALTAMIR GIMENES DO AMARAL.(...).Na forma do artigo 513 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado nos demonstrativos 

discriminados e atualizados do crédito, acrescido de custas, se 

houver.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação(...).Por 

fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do 

artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.São José do Rio Claro 

– MT, 25 de janeiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21694 Nr: 1534-19.2008.811.0033

 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: ROV, ROV, ACVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV, DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1534-19.2008.811.0033 – Cód. 21694

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO promovida por ROSANGELA OLIVEIRA 

VIEIRA E ROSELY OLIVEIRA VIEIRA em razão do falecimento de JÚLIO 

ANDRADE VIEIRA, todos suficientemente qualificados nos autos.

Intimada, a parte autora, tanto pessoalmente, quanto por meio de seu 

procurador constituído, estes permaneceram inertes, sem providenciar o 

necessário ao regular andamento do processo.

Anoto que ausente endereço atualizado da parte autora, deve ser a 

intimação reputada como válida, isso porque compete à parte autora 

manter seus cadastros atualizados, a teor do artigo 274 do Código de 

Processo Civil.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar-se a 

providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
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Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias.

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, 20 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23211 Nr: 464-30.2009.811.0033

 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: EUZEBIO LIMA ACUNHA

 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 advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos, no prazo de 05 (cinco)dias acerca da devolução de 

correspondência devolvida às fls. 87 verso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29321 Nr: 70-52.2011.811.0033

 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: ANTONIO TELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Aguarde-se até o dia 26/03/2018, data informada para atendimento da 

autora perante a autarquia federal, f. 123, momento em que a parte autora 

deverá manifestar-se nos autos juntando a conclusão do INSS acerca do 

requerimento formulado administrativamente, em 5 (cinco) dias.

Na hipótese de deferimento do pedido administrativo, voltem conclusos 

para decisão.

Em caso de indeferimento do pedido administrativo, intime-se a parte 

requerida para apresentar sua defesa de mérito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia.

Com a resposta, intime-se a parte autora para manifestar sobre eventual 

preliminar arguida ou documentos juntados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos para prolação de despacho saneador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65853 Nr: 2196-02.2016.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DESANI, ADILSON SATURNINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEBRECHT TRANSPORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Visto.

Considerando a convocação desta magistrada por seu superior 

hierárquico na data da audiência designada nestes autos, redesigno o ato 

para o dia __25___/__07__/2018, às __14___:_00____ horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66824 Nr: 2752-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2752-04.2016.811.0033 – Cód. 66824

Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO, interposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de WELLINGTON CASAGRANDE, ambos 

suficientemente qualificados nos autos (fls. 04/10).

A inicial foi devidamente instruída com documentos (fls. 11/78).

Decisão inaugural às fls. 79/80.

Às fls. 98/99 as partes apresentaram transação celebrada entre elas 

noticiando composição amigável e requerem a homologação e a 

consequente extinção dos autos com julgamento do mérito, ante o 

cumprimento integral do acordo entabulado nos autos.

Após os autos vieram conclusos para deliberações.

RELATEI

FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes encontram-se devidamente representadas não havendo óbice 

ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do acordo firmado 

entre as parte, ao contrário, há permissão no sistema vigente, inclusive 

para gerar título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso 3º, 

do Código de processo Civil, podendo também ser aplicado, por analogia, o 

disposto no artigo 57 da Lei 9.099/95.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação

 celebrada às fls. 98/99 e devidamente cumprida, nestes autos de AÇÃO 

BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de 

WELLINGTON CASAGRANDE.

Em consequência, tendo a composição amigável efeito de sentença entre 

as

 partes, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea B, do Código de Processo Civil, já distribuídas 

no acordo as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, oportunamente arquive-se.

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

São José do Rio Claro – MT, 20 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68895 Nr: 443-73.2017.811.0033

 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: ALDO CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 443-73.2017.811.0033

CÓDIGO: 68895

AUTOR: ALDO CONTE

REQUERIDO: ORIVALDO DA ROSA

DESPACHO

Visto.

A par dos elementos carreados pelo autor, convenço-me acerca da sua 

hipossuficiência, até prova em contrário e, com fundamento nos artigos 98 

e seguintes do Código de Processo Civil, defiro-lhe os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Cite-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o pagamento da 

soma em dinheiro reclamada, monetariamente atualizada desde o 

ajuizamento, ou ofereça embargos.

Conste do mandado que caso cumpra a determinação contida naquele, 

ficará isento de custas processuais e honorários advocatícios.

Caso não pague, nem ofereça embargos, ou sejam estes julgados 
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improcedentes, ficará sujeito à constituição de pleno direito de título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 São José do Rio Claro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69284 Nr: 686-17.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAURICIO DE OLIVEIRA - ME, JOSÉ 

MAURICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.O pedido formulado pelo autor deve ser 

acolhido.Considerando que a busca e apreensão do bem restou frustrada, 

DEFIRO a conversão da inicial em ação executiva, nos termos do artigo 4º 

do Decreto-lei 911/69 devendo, para tanto, a secretaria proceder com as 

devidas alterações na capa dos autos.Assim, citem-se os executados 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da dívida ou 

nomearem bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, 

acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis 

o disposto no artigo 845 do Código de Processo Civil.Conste-se ainda no 

mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo artigo 915 do Código 

de Processo Civil.Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito, ressalvada a hipótese de embargos, ficando desde já cientificados 

os executados que, em caso de pagamento integral no prazo acima 

estipulado (três dias), a verba honorária será reduzida pela metade.Desde 

já, defiro a expedição da certidão prevista no artigo 828 do Código de 

Processo Civil, mediante requerimento, devendo o exequente observar o 

determino no §1º do referido dispositivo legal.Conste no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito exequendo e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido dos 

honorários advocatícios já fixados, o executado poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de 01% (um por cento) ao 

mês, conforme artigo 916 do Código de Processo Civil.Proceda-se na 

forma prevista no art. 212, §2º, caso haja necessidade.São José do Rio 

Claro, 20 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 286 Nr: 79-73.1995.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA, MANOEL 

RAIMUNDO DE JESUS, LUZIA TIMIDATI STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - 

OAB:4900/MS

 Autos nº 79-73.1995.811.0033 – Cód. 286

Vistos.

Considerando o falecimento do executado Manoel Raimundo de Jesus 

noticiado pelo ofício juntado à fl. 187 e em cumprimento ao contigo no 

artigo 313, §1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO a presente 

execução.

Intime-se o exequente para cumprir o disposto no inciso I, do §2º, do artigo 

313.

 Para o cumprimento do ali disposto, concedo o prazo de 03 (três) meses.

Cumpra-se.

 Às providências.

São José do Rio Claro – MT, 20 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24213 Nr: 1451-66.2009.811.0033

 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: MARCIO ANDREI MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se novamente a parte autora, por meio de sua patrona, para que se 

manifeste acerca dos dados informados pela parte requerida às f. 

174/194, devendo requerer o que de direito, em 15 (quinze) dias.

Em caso de nova inércia da parte autora, certifique e arquivem-se até 

ulterior manifestação da parte autora quanto ao cumprimento de sentença 

mencionado às f. 172.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 168-03.2012.811.0033

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDFL, MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto,

 Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Traslade-se cópia desta aos autos apensos e, após, arquivem-se ambos 

os feitos.

Dê-se vista ao Ministério Público Estadual.

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

Após, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 168-03.2012.811.0033

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDFL, MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por 

ISABELLY DE FREITAS LUIZ, representada por sua genitora MARJANE DE 

FREITAS, em desfavor de LEANDRO FABRÍCIO LUIZ, todos qualificados no 

feito.

Decisão de fls. 36/37 decretando a prisão civil do acusado em virtude do 

não pagamento do débito alimentício cobrado no presente feito, aliado à 

ausência de justificativa apresentada pelo executado.

Às fls. 59/61 aportou-se aos autos composição firmada entre as partes, 

em que o acusado se comprometeu em realizar de forma parcelada o 

pagamento da dívida alimentícia mediante depósito, requerendo a 

homologação do acordo e a revogação da prisão do executado e, via de 

consequência, a extinção do feito.

Consultado, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, 

manifestou-se à f. 62 pela homologação do acordo entabulado entre as 

partes e a expedição do competente alvará de soltura em favor do 

demandado em razão do pagamento da dívida alimentar.

É o relatório.
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Julgo.

Cuida-se de acordo entabulado entre partes capazes que não prejudica 

sobremaneira os interesses da infante e concomitantemente possibilita o 

adimplemento regular pelo alimentante, como bem pontou o Ministério 

Público Estadual.

Ademais, pelo que se extrai da composição firmada, as partes deram total, 

geral e irrevogável quitação pelo valor executado nestes autos, estando 

ciente o autor de que deverá cumprir com as obrigações alimentícias a 

partir do mês de setembro de 2017.

Neste passo, em consonância ao parecer ministerial de fl. 62, HOMOLOGO 

o acordo e EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, c/c art. 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Via de consequência, REVOGO a prisão civil do executado. Expeça-se 

alvará de soltura em favor do requerido para que seja colocado 

incontinenti em liberdade.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

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

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32323 Nr: 509-29.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E PAPELARIA LUZ E VIDA LTDA, 

MILTON SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 509-29.2012.811.0033 – Cód. 32323

Vistos.

Considerando a apresentação de endereço do executado pelo exequente 

à fl. 55, intime-se a apresentar suas contrarrazões aos embargos de 

declaração opostos ou decorrido eventual prazo para tanto, certifique-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.: 33439 Nr: 1629-10.2012.811.0033

 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: MARIA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/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 __18___/_07___/2018, às __13___:___45__ horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 1753-22.2014.811.0033

 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: ERCÍLIO ARTIGA, LUIZ CARLOS FONTOURA ARTIGAS, 

CELSO ARTIGAS, REGINALDO ARTIGAS, VALDINEIS DO CARMO 

ARTIGAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÉDICA ASSISTENCIAL S/C LTDA, 

TAKESHI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON TADEU LAMIM - 

OAB:16012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - 

OAB:10390-A/MT

 Autos nº 1753-22.2014.811.0033 – Cód. 56188

Vistos.

Nos termos do §1º, do artigo 526, do Código de Processo Civil, determino a 

intimação dos autos para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a petição e documentos apresentados pela requerida às fl. 290/293.

Após, 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 Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62929 Nr: 554-91.2016.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER, ANA SANDRA 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID AHMAD HAID ARBID, JAIR MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Visto.

Considerando a convocação desta magistrada por seu superior 

hierárquico na data da audiência designada nestes autos, redesigno o ato 

para o dia __25___/__07__/2018, às __15___:__00___ horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 3444-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): 1) Data: 

01/03/2018 Hora 08:30 Código: 19264 - Processos Criminais: 

1046-98.2007.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento 

Ordinário->procedimento Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público 

Testemunha: Benedito Tobias de Brito Testemunha: Everton Campos do 

Nascimento Testemunha: Adelar Gubert dos Santos Testemunha: Ivanei 

Rodrigues Testemunha: Irani da Silva Réu(s): Vanderlei Souza Advogado: 

Jose Maria Mariano 2) Data: 14/03/2018 Hora 08:30 Código: 20174 - 

Processos Criminais: 26-38.2008.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação 

Penal - Procedimento Ordinário->procedimento Comum->processo Criminal 

Tipo da Audiência: Sessão de Julgamento (Art 431, CPPM) Autor(a): 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Testemunha: José 

Evangelista Nunes dos Santos Testemunha: Helio Jose de Almeida 

Testemunha: Everton Campos do Nascimento Réu(s): Roberto dos Santos 

Advogado: Jose Maria Mariano Testemunha: Leandro dos Santos 3) Data: 

15/03/2018 Hora 08:30 Código: 14692 - Processos Criminais: 

3492-45.2005.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação Penal de Competência 

do Júri->processo Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: Sessão 

de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público Testemunha: 

Ademilson Maria da Cunha Testemunha: Jose Cicero de Messias de 

Santana Testemunha: Maria Helena da Silva Testemunha: Katylaine Pereira 

dos Santos Réu(s): Sebastião Souza da Luz Testemunha: Osmar Barros 

do Amaral

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, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 20 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75267 Nr: 3520-90.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DOMINGOS DA SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3520-90.2017.811.0033 – Cód. 75267

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

FINANCIADORA BRADESCO S/A em face V DOMINGOS DA SILVEIRA – 

ME de ambos suficientemente qualificados nos autos.

Às fls. 46/47 as partes apresentaram transação celebrada entre elas 

noticiando composição amigável e requerem a homologação do acordo e a 

suspensão do processo, para ulterior extinção quando de seu integral 

cumprimento.

RELATEI

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido comporta total deferimento

As partes encontram-se devidamente representadas não havendo óbice 

ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do acordo firmado 

entre elas, ao contrário, há permissão no sistema vigente, inclusive para 

gerar título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso 3º, do 

Código de processo Civil, podendo também ser aplicado, por analogia, o 

disposto no artigo 57 da Lei 9.099/95.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação

 por elas celebrada, ao passo que determino a suspensão dos presentes 

autos até ulterior cumprimento do acordo celebrado por ambas as partes.

Cumprido o acordo, venham os autos conclusos para sentença.

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

São José do Rio Claro – MT, 20 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74788 Nr: 3351-06.2017.811.0033

 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: R. J. PEÇAS E RETIFICA LTDA ME, MARIA BEATRIZ 

DALÁVIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A OAB/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1929-35.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11006-B/MT

 Intimo as partes interessadas de que para uma melhor adequação da 

pauta deste Juízo, foi redesignada a data para realização do praceamento 

dos bens penhorados nos autos, para o dia 09/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 206 Nr: 67-93.1994.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACILDE SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes interessadas de que para uma melhor adequação da 

pauta deste Juízo, foi redesignada a data para realização do praceamento 

dos bens penhorados nos autos, para o dia 09/03/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 206 Nr: 67-93.1994.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACILDE SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 67-93.1994.811.0033 - CÓDIGO: 206 – NÚMERO/ANO: 

161/2006

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

EXECUTADO: LACILDE SILVA BRAGA

 TERCEIRO INTERESSADO: POUPEX – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO E JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do Executado 

LACILDE SILVA BRAGA e MARIA GERALDA MOREIRA BRAGA, na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 09 de março de 2018, a partir das 10:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 09 de março de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Lote nº. 02 da Quadra nº. 13, situado na Rua João Correia Lima, 

esquina com Rua Marques Lopes, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, 

com área de 279,72 (duzentos e setenta e nove metros e setenta e nove 

metros quadrados), sendo 12,239 metros pela Rua João Correia Lima, 

13,27 metros com o Lote nº. 03; 17, 107 metros com a Rua Marques 

Lopes; 4,23 metros de chanfrado; e, 20,00 metros com o Lote nº. 01. 

Benfeitorias: Uma casa residencial com garagem, sala para 3 ambientes, 

cozinha, banheiro, circulação e três quartos, sendo uma suíte, varanda 

com churrasqueira, piscina, quarto e banheiro de empregada. A casa foi 

construída há muito tempo, possui piso de pedra na sala e cozinha, e 

cerâmica no restante da casa. Possui armários embutidos nos três 

quartos, no banheiro social e no da suíte, e na cozinha. Imóvel Matriculado 

sob o nº. 6.673 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da 

Comarca de Goiânia/GO.

AVALIAÇÃO: R$ 120.381,30 (cento e vinte mil, trezentos e oitenta e um 

reais e trinta centavos), em 24/10/2013.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 157.709,43 (cento e cinquenta e sete mil, 

setecentos e nove reais e quarenta e três centavos), em fevereiro de 

2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: Não informado.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 607.301,88 (seiscentos e sete mil, trezentos e um 
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reais e oitenta e oito centavos), em 28/07/2015.

ÔNUS: Hipoteca em favor de Caixa Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil – PREVI; outros eventuais constantes na Matrícula 

Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT sob nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem penhorado em 

prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do 

primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação. II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 

por valor que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser 

comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas 

em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. Obs.: O pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do bem, a ser pago pelo arrematante. Em caso de 

suspensão, remissão ou acordo, o valor devido será de 2,5% (dois e meio 

por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para os Leiloeiros 

promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias; b) o pagamento do 

imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde que respeitadas 

as regras anteriormente fixadas para tanto; c) o pagamento das parcelas 

deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a este 

processo e aberta quando do primeiro recolhimento; Restando inviabilizada 

a venda direta do bem, propostas de compra por valores inferiores a 

esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico. Terminada arrematação, os leiloeiros deverão 

proceder à imediata lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC). 

Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente assinado, façam 

os autos conclusos.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o devedor LECILDE SILVA BRAGA e 

MARIA GERALDA MOREIRA BRAGA e seus respectivos cônjuges se 

casados forem e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. São José do Rio Claro/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eu, 

__________ Hugo Cesar Canevari Junior, Gestor Judiciário, o escrevi.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1929-35.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11006-B/MT

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 1929-35.2013.811.0033 - CÓDIGO: 52585 – NÚMERO/ANO: 

0/2013

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

EXECUTADO(S): ELESIO RENATO SCHAFER E IRACI ANA SCHAFER

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade do Executado 

ELESIO RENATO SCHAFER E IRACI ANA SCHAFER, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 09 de março de 2018, a partir das 10:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 09 de março de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Imóvel urbano nº. 02, quadra 09, com área de 418,62m² 

(quatrocentos e dezoito metros e sessenta e dois centímetros quadrados), 

situado no loteamento São Pedro. Benfeitorias: Construção em alvenaria 

com aproximadamente 370,00m² (trezentos e setenta metros quadrados), 

construção nova, casa com dois pisos e edícula ao fundo, terreno com 

perímetro totalmente murado. Imóvel matriculado sob o nº. 9.061 no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em 20 

de setembro de 2017.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Conforme descrição acima.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 690.863,38 (seiscentos e noventa mil, oitocentos e 

sessenta e três reais e trinta e oito centavos), em 27 de março de 2013.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Rural, Famato nº. 066/2013 e Joabe 

Balbino da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do bem, a ser pago pelo arrematante. Em caso de 

suspensão, remissão ou acordo, o valor devido será de 2,5% (dois e meio 

por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-à com depósito à vista 

ou conforme prevê o artigo 895 do CPC.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 
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ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Restando negativo o leilão, fica autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo de 90 (noventa) dias para o 

recebimento das propostas, a contar da realização do leilão; b) será 

admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 

(seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) das 

depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) o 

pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em 

conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD, sendo que a inserção da restrição deverá ser 

solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta; e) 

a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o devedor ELESIO RENATO 

SCHAFER E IRACI ANA SCHAFER, e seu cônjuge se casado for, bem 

como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, __________ Hugo Cesar Canevari Junior, Gestor 

Judiciário, o escrevi.

São José do Rio Claro/MT, 09 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-62.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MARIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000171-62.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MADALENA MARIA 

LEMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO 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. Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora, 

conforme conta bancária informada. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-25.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANDRE FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000167-25.2017.8.11.0033 REQUERENTE: NILSON ANDRE 

FARIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por NILSON ANDRE 

FARIAS DE OLIVEIRA, em face de ATIVOS S/A CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Aduz a parte autora que adquiriu pacote de 

viagem com destino a Porto de Galinhas/PE, pelo valor de R$ 8.454,78 (oito 

mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), 

parcelado em 10 vezes no cartão de crédito. Relata que três dias antes da 

viagem foi informado que sua reserva havia sido cancelada, o que lhe 

trouxe transtornos já que foi compelido a adquirir novo pacote de viagem. 

Assevera, ainda, que mesmo após o cancelamento do primeiro pacote a 

empresa ré continuou a efetuar os descontos em seu cartão de crédito. 

Postula, por fim, a indenização pelos danos morais suportados, bem como 

pela restituição em dobro do montante pago. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco 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: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. 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. Analisando os 

autos, verifica-se que restou incontroverso nos autos a aquisição do 

pacote de viagem com destino para Porto de Galinhas/PE, que 

posteriormente foi cancelamento unilateralmente pela empresa ré. 

Consoante se observa o autor somente foi informando do cancelamento 

do pacote de viagem três dias antes da viagem, o que lhe trouxe inúmeros 

transtornos, uma vez que teve de adquirir outro pacote com destino 

diverso do pretendido. Ademais, denota-se que mesmo após a empresa ré 

cancelar o pacote inicialmente contratado, continuou a promover os 

descontos referentes às parcelas no cartão de crédito, tendo, então, o 

autor sido compelido a efetuar o pagamento mesmo sem ter usufruído do 

serviço contratado, o que é inconcebível. - Da Restituição em Dobro No 

tocante a restituição em dobro, estabelece o art. 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumo, in verbis “Art.42. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

No caso, restou devidamente demonstrado que foram realizados 

descontos indevidos no cartão de crédito do autor referente ao pacote de 

viagem cancelado pela empresa ré, no montante de R$ 8.454,70. Desta 

feita, faz jus o autor restituição em dobro do montante indevidamente 

descontado, no valor total de R$16.909,40 (dezesseis mil, novecentos e 

nove reais e quarenta centavos). - 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 
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vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a veracidade de 

suas alegações. Se foi indevida a cobrança de fatura relativamente aos 

serviços da requerida e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. 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. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Finalmente, havendo, 

in casu, o dano moral indenizável e sendo este conseqüência 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). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) 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). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

paracondenar a parte requerida, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, 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 Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, bem como determinar restituição do indébito, no valor igual ao 

dobro do que cobrou indevidamente, que resulta a quantia de R$ 

16.909,40 (dezesseis mil, novecentos e nove reais e quarenta centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do desembolso. 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). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. 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: 1000028-73.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDWILSON BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUZIANE FERNANDES LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

AUTOS N. 1000028-73.2017.8.11.0033 REQUERENTE: EDWILSON 

BORGES DE ALMEIDA E LUZIANE FERNANDES LIMA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

EWILSON BORGES DE ALMEIDA E LUZIANE FERNANDES LIMA DE 

ALMEIDA. Aduz a parte autora que 02/12/2016 protocolou pedido de linha 

telefônica no intuito de aguardar a disponibilidade de internet, haja vista ter 

sido informado quanto a indisponibilidade imediata da internet. Relata que, 

em 03/12/2016 a requerida entrou em contato informando a disponibilidade 

da porta de internet para seu endereço, no valor de R$ 59,90, a linha 

telefônica; R$ 64,90 da internet com 10mb; taxa de adesão parcelada em 

12 vezes de R$ 11,00; e taxa de habilitação parceladas em 7 vezes de R$ 

5,00, o que foi aceito, e providenciado o cancelamento do plano 

anteriormente contratado. Alega que a linha telefônica foi instalada no dia 

05/12/2016, com o número (65) 3386 2854, todavia a internet, mesmo após 

diversas tentativas de solucionar a questão, foi não disponibilizada. 

Postula, ao final, pela instalação do serviço de internet, na velocidade de 

10 MB, bem como indenização por danos morais. Em sede de contestação 

a requerida sustentou, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva de 

Edwilson Borges de Almeida, e a falta de interesse de agir, e no mérito 

postulou pela improcedência de ação. Convém assinalar que o processo 

está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização de 

provas Primeiramente, cumpre ressaltar, que o autor, Edwilson Borges de 

Almeida, não atua mais na assessoria desta Comarca, o que faz cessar 

as causas de suspeição, inexistindo óbice ao julgamento do feito por esta 

magistrada. Passo, então, a analisar as preliminares arguidas pela 

requerida. 1. Ilegitimidade Passiva Sustenta a empresa ré a ilegitimidade 

passiva de Edwilson Borges de Almeida, sob o argumento de que não é o 

titular a linha telefônica em questão. Destaca-se que a legitimidade das 
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partes pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a 

pretensão controvertida e a parte ré. E para que se possa verificar a 

existência desse vínculo, não é preciso que se configure, ao final, a 

relação jurídica descrita pela parte autora. Assim, de conformidade com o 

sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte 

legítima para figurar no polo ativa da relação processual aquele que, em 

tese, detém os direitos da pretensão deduzida em juízo. Pode-se dizer, 

portanto, que a legitimidade "ad causam" refere-se ao exame da 

pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. No 

caso, postula a parte autora pela instalação do serviço de internet no 

terminal telefônico (65) 3386 2854, na velocidade de 10 MB, bem como 

indenização por danos morais em razão da demoro a prestação do 

serviço contratado. Desta feita, tendo em vista o terminal telefônico (65) 

3386 2854 esta registrado apenas no nome da autora Luziane Fernandes 

Lima de Almeida, resta patente a ilegitimidade ativa de Edwilson Borges de 

Almeida. Destarte, acolho a preliminar arguida, para excluir o Sr. Edwilson 

Borges de Almeida, o polo ativo da demanda. 2. Falta de Interesse de Agir 

Não obstante os argumentos expostos, restam presentes os requisitos do 

interesse de agir necessários ao regular e válido processamento do feito, 

quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele 

caracterizado pela possibilidade de um resultado prático favorável e este 

a necessidade de ingressar em Juízo. Impede registrar que obrigação de 

fazer consistente na instalação da internet, somente foi realizada após o 

deferimento da tutela de urgência, não havendo que se falar ausência do 

interesse de agir. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Superada as 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor 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 no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. 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. 

Verifica-se no caso em análise que a requerente contratou o serviço de 

telefonia e internet com a requerida, em 03/12/2016, (Protocolo 46098313). 

Ademais, embora a linha telefônica tenha sido instalada no dia 05/12/2016, 

número (65) 3386-2854, a porta ADSL com o fornecimento de internet de 

10 MB somente foi habilitada em 07/06/2017, consoante se observa na tela 

sistêmica apresentada pela parte requerida em sede de contestação, após 

o deferimento da tutela de urgência formulada. Desse modo, os autores 

tiveram que esperar por mais de seis meses para efetivação do serviço, 

tendo sido feitas várias tentativas de contato com a requerida, o que se 

denota por meio dos protocolos de atendimento e conversas acostas a 

exordial. Constatada, então, a responsabilidade da ré, passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. - 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 pela autora, 

haja vista ser patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa 

nas circunstâncias vivenciadas. Os documentos juntados pelos autores 

comprovam a veracidade de suas alegações relativamente ao dano moral 

pleiteado ante a demora de seis meses para a requerida providencia a 

instalação da internet na residência da consumidora. O próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, em que pese se tratar de 

um simples descumprimento contratual, que, por si só, não seja suficiente 

para caracterizar o dano moral indenizável, o fato é que, o dano decorre 

da injustificada privação de serviço hodiernamente considerado essencial 

pelo prazo de seis meses, não pode ser equiparado a mero dissabor ou 

vicissitude própria do cotidiano e da vida em sociedade. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA – DEMORA NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET 

E CELULAR – SEIS MESES DE ESPERA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – 

PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O dano moral decorre da injustificada privação de serviço 

hodiernamente considerado essencial, o que não pode ser equiparado a 

mero dissabor ou vicissitude própria do cotidiano e da vida em sociedade. 

Ao fixar o valor da compensação, o julgador deve-se pautar por critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, não devendo fazê-lo, em valor 

desproporcionar, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.” (TJMT, Ap 124235/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). Finalmente, havendo, in casu, o 

dano moral indenizável e sendo este conseqüência 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. 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$ 

3.000,00 (três mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmando a 

tutela de urgência deferida. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de determinar obrigação de fazer à requerida que proceda à efetiva 

habilitação serviço de internet ADSL, com velocidade de 10mb no terminal 

telefônico (65) 3386-2854, bem como condenar a parte requerida, OI S/A, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 05/12/2016; 

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). Julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 
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eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado; expeça-se mandado de execução, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-06.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO KERKHOFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA REGINA GARCIA (EXECUTADO)

GUILHERME PARREAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, manifestar-se sobre a 

penhora efetivada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000214-96.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR APARECIDO RODRIGUES PINTO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA AMIGO DO CAMPO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-85.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAL XAVIER TAMBALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de redesignar a Audiência de Conciliação para o 15 de março de 2018, às 

15h20min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56843 Nr: 2426-93.2016.811.0049

 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: MOACIR CARMO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ANTONIO DE MELLO JÚNIOR, 

SUELLEN DA SILVA CARDOSO, VALMOR VAZ, WESLEI VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, EMILIA AMIN - OAB:45806/GO

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c ação 

de indenização por perdas e danos proposta por Moacir Carmo Cirino em 

face de Nelson Antônio de Mello Júnior, Suellen da Silva Cardoso, Valmor 

Vaz e Weslei Vaz, todos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 359/368 juntou-se acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado na petição de fls. 359/368, 

fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com fundamento no 

artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Quanto ao pedido de suspensão do feito, indefiro-o, eis que, em caso de 

descumprimento da sentença homologatória deverá a parte autora interpor 

a medida cabível.

 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.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60695 Nr: 1522-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGUAIA HEVEA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230.351/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados que foi designado pelo perito a data de 27 de fevereiro de 

2018, às 14:00 horas, para realização da perícia na Fazenda Ouro 

Branco, localizada no Km 37 da rodovia estadual MT 413 partindo de Santa 

Terezinha/MT, sentido BR 158, Santa Terezinha/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44579 Nr: 1533-10.2013.811.0049

 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): ARY FURTADO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:27.109, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da decisão de fls. 121, "...Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação nos 

autos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61505 Nr: 1978-86.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEBER MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da decisão de fls. 30, "...Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação nos 

autos".

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14388 Nr: 423-86.2011.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTGdM, ÉG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdM

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

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudiane Barkoski - 

OAB:OAB/MT 14779

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

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 786-68.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos David Dalcin Baptistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca do petitório de fl.112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34830 Nr: 822-13.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Reis Lima de Andrade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

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

retorno dos autos da Instância Superior.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES Nº 01/2018 - CONVOCAR as 

instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 

cidade de Alto Taquari, para participarem do cadastro e habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados na Vara Única ou no Juizado 

Criminal

* O Edital n° 01/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20310 Nr: 456-36.2010.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Renato Dias- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:6.624-MT

 ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar e deixo de apreciar o mérito da 

execução de pré-executividade de fls. 188-196.Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, 

sob pena de extinção. Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.Fabio 

Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44712 Nr: 2629-86.2017.811.0092

 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. 21, 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, bem como para proceder, em sendo o caso, o devido 

recolhimento de diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45656 Nr: 3138-17.2017.811.0092

 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: Ronicley da Silva Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francielle Anjos de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45656

Diante da Portaria de nº10/2018, que suspendeu o expediente nos dias 27 

e 28 de fevereiro de 2018, antecipo a audiência de conciliação para o dia 

26 de fevereiro de 2018, às 14h00min (MT).

Esclareço que já foi realizada a intimação pessoal das partes, via telefone.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000002-58.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES - AUTO PECAS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRICELIO BESERRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000002-58.2018.8.11.0092 REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES - 

AUTO PECAS - EPP REQUERIDO: TORRICELIO BESERRA VIANA 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois de 

devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. 

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe. Alto 

Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-49.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR CAPOCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

1000076-49.2017.8.11.0092 REQUERENTE: VLADEMIR CAPOCI 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT A 

Primeira Seção do STJ, em sessão eletrônica iniciada em 22/11/2017 e 

finalizada em 28/11/2017, decidiu afetar os Recursos Especiais nº 

1.692.023/MT e 1.699.851/TO e os Embargos de Divergência em Recurso 

Especial nº 1.163.020/RS, com o acordão publicado em 15/12/2017, sendo 

a questão submetida a julgamento cadastrada como TEMA 986, na base 

de dados do ST consistente na discussão do assunto: “inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Com a afetação, foi determinado o sobrestamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Desta forma, 

considerando que a presente demanda envolve questão idêntica aos 

recursos afetados no STJ, com fulcro no art. 1.037, II do CPC, determino a 

suspensão deste processo. Nos termos do art. 1.037, § 8º do CPC, 

intime-se o autor para ciência. Procedam-se as anotações na base da 

distribuição para fins de relatório estatístico. Alto Taquari/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000087-78.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA APARECIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

1000087-78.2017.8.11.0092 REQUERENTE: JERONIMA APARECIDA DE 

PAULA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

A Primeira Seção do STJ, em sessão eletrônica iniciada em 22/11/2017 e 

finalizada em 28/11/2017, decidiu afetar os Recursos Especiais nº 

1.692.023/MT e 1.699.851/TO e os Embargos de Divergência em Recurso 

Especial nº 1.163.020/RS, com o acordão publicado em 15/12/2017, sendo 

a questão submetida a julgamento cadastrada como TEMA 986, na base 

de dados do ST consistente na discussão do assunto: “inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Com a afetação, foi determinado o sobrestamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Desta forma, 

considerando que a presente demanda envolve questão idêntica aos 

recursos afetados no STJ, com fulcro no art. 1.037, II do CPC, determino a 

suspensão deste processo. Nos termos do art. 1.037, § 8º do CPC, 

intime-se o autor para ciência. Procedam-se as anotações na base da 

distribuição para fins de relatório estatístico. Alto Taquari/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 07/2018/DF

O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE

APIACÁS, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E...CONSIDERANDO o Provimento nº 11/2017/CGJ 

que dispõe sobre a implantação da Central de Mandados nas Comarcas de 

Primeira Entrância do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que nesta Data se faz necessário a Substituição do 

Servidor responsável pela Central de mandados desta Comarca de 

Apiacás/MT

RESOLVE:

Alterar o Art. 2° da Portaria 46/2017/DF de 26 de Outubro de 2017 , assim 

descrito:

Art. 2° - Designar o Servidor o servidor YURI COIMBRA MUNIZ, matrícula 

33279, Analista Judiciário, designado Gestor Administrativo 03, para 

responder pela Central de Mandados, com a função de receber , proceder 

as distribuições,redistribuições, devoluções, e cobrança de mandados 

judiciais, manter o cadastro dos Oficiais de Justiça atualizado e gerir o 

Sistema Controle de Pagamentos de Diligências-CPD;

Fica o Art. 2°- da Portaria 46/2017/DF de 26 de Outubro de 2017

com a seguinte redação:

Designar a Servidora BRUNA FRANCO CHESINI, matrícula 26097, 

Distribuidora , designada Gestora Administrativa 03, para responder pela 

Central de Mandados, com a função de receber , proceder as 

distribuições, redistribuições, devoluções, e cobrança de mandados 

judiciais, manter o cadastro dos Oficiais de Justiça atualizado e gerir o 

Sistema Controle de Pagamentos de Diligências-CPD; Fica mantido na 

íntegra, os demais artigos da Portaria n.46/2017/DF de 26 de Outubro de 

2017.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo cópia desta à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Apiacás, 16 de Fevereiro de 2018 .

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 579-97.2006.811.0084

 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: André 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
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 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 TEXEIRA - 

OAB:3624

 Código Apolo nº: 32976.Vistos etc.[...]DESIGNO audiência de instrução 

para o DIA 28 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14:30 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, 20 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36318 Nr: 574-36.2010.811.0084

 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 Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silda Kochemborger, Nova Guia Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 595-51.2006.811.0084

 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: Osmar da Silva Barros, Olivia Sperandio

 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: 32942.Vistos etc.[...] DESIGNO audiência de instrução 

para o DIA 28 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15:30 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, 20 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 559-09.2006.811.0084

 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: Hélia Aparecida de Souza

 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: 32956.Vistos etc.[...]DESIGNO audiência de instrução 

para o DIA 28 DE JUNHO 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, 20 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32957 Nr: 560-91.2006.811.0084

 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: Gessy Rodrigues Cunha
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 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 Texeira - OAB:

 Código Apolo nº: 32957.Vistos etc.[...]DESIGNO audiência de instrução 

para o DIA 28 DE JUNHO DE 2018, ÀS 17:30 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, 20 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32967 Nr: 570-38.2006.811.0084

 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: Marcio Rodrigues Cunha

 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 TEXEIRA - 

OAB:3624

 Código Apolo nº: 32967.Vistos etc.[...]DESIGNO audiência de instrução 

para o DIA 28 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13:30 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, 20 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35569 Nr: 509-75.2009.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correa de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nenci Emilia Ienzen Lima, Espólio de Emygdio 

do Vale Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13.182-B/MT

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

OAB:10.865-MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, haja vista o decurso do prazo de 

suspensão, para que manifestem interesse no prosseguimento no feito, no 

prazo legal, conforme determinação de fls. 222-224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 140-66.2018.811.0084

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMARA SUDERICH DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 23 de maiode 

2018, às 14h20min., a qual deverá ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334).

3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º).

3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré 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.

3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir.

4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 
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multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise 

acerca de eventual homologação.

6) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com 

ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

os fins do art. 347 do CPC/2015.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 141-51.2018.811.0084

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. Lazzari - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 16 de maio de 

2018, às 14h20min., a qual deverá ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334).

3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º).

3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré 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.

3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir.

4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora 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.

5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise 

acerca de eventual homologação.

6) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com 

ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

os fins do art. 347 do CPC/2015.

Cumpra-se o necessário.

Apiacás-MT, 20 de fevereiro de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 255-87.2018.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16.612-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, devidamente qualificada na 

exordial, ajuizou Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, bem como antecipação de tutela a fim de ser-lhe 

concedido benefício previdenciário.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 09/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantão para os 

finais de semana e feriados do mês de Março/2018 das 13:00 às 17:00 

horas, os servidores abaixo relacionados:

* A Portaria nº 09/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 894-20.2016.811.0038

 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: Geronimo Cristino Rosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 387-88.2018.811.0038

 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: SMdO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da contestação apresentada em ref. 10, assim 

como intimo a parte autora para que apresente impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69887 Nr: 1872-94.2016.811.0038

 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: José Bernardino Gonçalves, Celia Batista de Brito, BBG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71023 Nr: 2627-21.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior, Cristine 

Luciana de Carvalho Furtado, Ademar Furtado 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:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar em 

prosseguimento ao feito acerca da certidão do oficial de justiça acostada 

em ref. 64.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63880 Nr: 4528-26.2017.811.0026

 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: ONOFRE DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (DETRAN/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

advogado constituído, via Dje, para comparecer a Audiência de 

Conciliação, que se realizará no dia 18 (dezoito) de abril de 2018, às 

09h15min., na sede do Fórum local.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUAN LORENZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000060-65.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/04/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 21/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000061-50.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANNA MAIELY DOS SANTOS VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000061-50.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/04/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 21/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SUEYD SZIMANSKI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000062-35.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/04/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 21/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000063-20.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/04/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 21/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 1526-95.2013.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA FERREIRA DE SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC BRASIL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVARENGA 

MIRANDA - OAB:SP 261061, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA VARANDA 

GAMBELLI - OAB:OAB/SP 203.955

 SENTENÇA

Vistos etc.

A princípio defiro o pedido de cadastramento do causídico Dr. Leandro 

Alvarenga Miranda, devendo ser retificada a capa do processo, bem como 

as intimações serem exclusivamente dirigidas ao mencionado advogado.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Gercina Ferreira de 

Santana dos Santos em face de Spc Brasil – Serviço de Proteção ao 

Crédito.

Afere-se dos autos que o executado liquidou sua obrigação (petição 

fl.183).

Assim, nos termos do art.924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o feito com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor da exequente Gercina Ferreira de Santana dos 

Santos referente aos valores depositados fls.184/185 na parte que lhe é 

de direito.

Custas processuais remanescentes se houver, pelo executado.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40919 Nr: 1313-60.2011.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. D. DE AMORIM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao que dispõe o artigo 203, § 4º do NOVO CPC e 

provimento 56/2007/CGJ, impulsiono o feito, intimando a parte requerente 

para se manifestar acerca da certidão de fls. 100, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40027 Nr: 437-08.2011.811.0088

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CEZAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, promovida por Sheyla 

Lemes da Silva em face de David Canabarro.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários, tendo em vista que a ação foi proposta pelo 

Ministério

 Público e foram deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls 20).

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

 Intime-se o executado.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT, Juliana Moura Nogueira - OAB:7920/MT, WELLINGTON 

CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecer a audiência designada para a data de 10 de abril de 2018, às 

14h00min. para tentativa de conciliação/acordo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67887 Nr: 2955-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO SOUZA DE AMARAL, JENEILSON 

NUNES DOS SANTOS, LEIVA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que os acusados, devidamente notificados 

ofereceram defesas prévias, impugnando, em defesa meritória, os fatos 

narrados pelo Ministério Público (refs.: 25 e 28 dos autos).

Contudo, no presente momento processual, não se pode corroborar as 

alegações da defesa. Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar 

as absolvições sumárias dos acusados, 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, ao tempo em que RECEBO A DENÚNCIA formulada pelo 

Ministério Público, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a 

data de 20 de abril de 2018 às 14h00min e ordeno:

Citem-se pessoalmente os acusados do recebimento da peça acusatória 

ministerial e intimem-se os acusados para o comparecimento na audiência 

ora designada.

Intimem-se ainda, para comparecimento na audiência ora designada, o 

advogado dativo nomeado (ref.: 21), o representante do Ministério Público 

e as testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Após, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação em relação aos pedidos de revogações de prisões 

preventivas, que foram formulados pela defesa às refs.: 25 e 28 dos 

autos.

Ato contínuo, concluso o feito, para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000030-02.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000030-02.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

17.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: RENATA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: RENATA DOS SANTOS SILVA Endereço: Rua Cuiabá, 

663, casa, 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 

06/04/2018 às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34744 Nr: 405-92.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHARLLEY CHAIENNE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro os requerimentos do Ministério 

Público. Designo audiência para o dia 7/05/2018, às 14h30min (horário de 

Cuiabá/MT). Expeça-se carta precatória para a comarca de Barra do 

Garças/MT a fim de intimar o acusado da nova data. Intime-se o Ministério 

Público e a defesa. Solicite ao comando da policia militar a apresentação 

da testemunha Julian Costa Guimarães. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36997 Nr: 2500-64.2016.811.0012

 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: MIRIÃ PEREIRA DA SILVA LOPES

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a recusa do médico perito anteriormente nomeado à fl.63, 

nomeio a Dra. EDAYANE FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada 

na rede pública deste município, com fulcro no art. 156, §5º do Código de 

Processo Civil, o qual deverá cumprir o encargo independentemente de 

termo de compromisso, nos termos da determinação de fl.63.

 Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor 

de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite 

máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 

2007, do Conselho da Justiça Federal.

Deverão ser respondidos os quesitos da autora (fl.65) e do requerido 

(fl.48/49).

Intime-se o (a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para 

que promova o agendamento, desde logo, da data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão).

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 861 Nr: 602-62.2006.811.0110

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

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAÚJO AYALA - 

OAB:6.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública de Mato 

Grosso em face da pessoa jurídica Indústria e Comércio de Laticínios Vale 

do Araguaia LTDA, CNPJ n° 37-514.064/0001-10, com escopo de se 

realizar o pagamento de dívida descrita em dívida ativa que instruiu a 

inicial.

Consta na CDA, além da pessoa jurídica, os sócios Geraldo de Souza 

Lopes, CPF n° 133.068.551-20, Orlando Manoel Lopes, CPF nº 

196.033.981-87 e Lincoln de Souza Lopes, CPF n° 135.313.441-53.

Às folhas 255, o exequente pugna pelo bloqueio de valores via Bacen Jud, 

no entanto, às folhas 234 havia requerido a citação dos sócios, o que 

ainda não foi analisado.

Portanto, chamo o feito à ordem e determino a citação dos sócios 

descritos à folha 234.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23893 Nr: 31-86.2009.811.0110

 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: ZILMA ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Primeiramente, retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que 

se trata de cumprimento de sentença.

Às folhas 127, verso, foi informado pelo Juiz de Direito Conciliador da 

Central de Precatórios não constar o recebimento do Ofício n° 39/2013, em 

nome de Zilma Alves Gomes.

 Desse modo, verifica-se que a obrigação ainda está pendente de 

pagamento pelo executado, sendo necessária a expedição de nova 

requisição.

Ante o exposto, expeça-se requisição de pequeno valor, atentando às 

determinações no Provimento 11/2017-CM/TJMT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33748 Nr: 1149-24.2014.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:/MT 

3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31.618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Suspensão.

DEFIRO o pedido de fls. 64, e determino a SUSPENSÃO do processo, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, com fulcro no art. 313, §2°, I, do CPC.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte requerente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 485, IV, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38403 Nr: 734-36.2017.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, deve ser deferido o pedido da exequente. Assim, 

determino: Cite-se o executado Antônio Roberto Sanches, por edital, no 

prazo de 20 dias, conforme art. 8, III e IV, da Lei 6.830 e art. 256, II, c/c 257 

do CPC. Decorrido o prazo da citação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15168 Nr: 474-42.2006.811.0110

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Visto, etc.

 Decisão->Determinação.

 Defiro parcialmente o pedido do Ministério Público em fl.211.

Considerando que o bem penhorado fora avaliado no ano de 2.008 (fls. 

2209/210), determino a realização de nova avaliação do imóvel penhorado 

nos autos.

Após, intimem-se as partes quanto o valor da nova avaliação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Em relação à atualização do débito, indefiro o pedido, visto que tal 

providência cabe ao exequente, notadamente diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil, que não reproduziu o teor do antigo 475-B, 3º, 

CPC/1973, que era aplicado por analogia na hipótese.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40045 Nr: 1566-69.2017.811.0110

 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: PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DA SILVA XAVIER - 

OAB:/MT 23.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o requerimento da parte autora, de 

forma que determino a juntada dos documentos referidos. Defiro também o 

pedido do requerido, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para juntada 

da carta de preposição e substabelecimento. Sai a parte requerida 

intimada para, querendo, sob pena de revelia, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. A seguir, intime-se o autor para impugnação, no 

mesmo prazo.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32777 Nr: 471-09.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO VIEIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA E AUTO PEÇAS DOS GABINAS - 
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MECÂNICA EM GERAL E TORNEADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intime-se o executado para pagar o débito (fls. 74/77) no valor de R$ 

12.698,50 (doze mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito

 Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

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

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que se trata de 

Cumprimento de Sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33331 Nr: 896-36.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO, CARLOS 

CESAR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por João B. de Oliveira e CIA Ltda 

em face do Espólio de Pedro Viana Neto.

Sabe-se que a representação processual do espólio se dá pelo 

inventariante, conforme art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

Nesse viés, deve ser designada nova audiência de conciliação, com a 

devida intimação da parte autora e do inventariante para comparecimento 

à solenidade.

Posto isso, designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as 

partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101009 Nr: 433-82.2018.811.0101

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDO, NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER GEORGE SANCHES 

HERNANDES - OAB:MS 12.111, NELSON SANCHES HERNANDES - 

OAB:SP 61.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo o dia 15 de maio de 

2018, às 14:45 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100750 Nr: 261-43.2018.811.0101

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MICHAELSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição das testemunhas para o dia 24 de maio de 2018, às 14:00 

horas.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações, bem como solicitando CÓPIA da contestação.

3. Intime-se o advogado via DJE.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43643 Nr: 50-95.2004.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA, PEDRO PAULO FAVERY 

DE ANDRADE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BASMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO - 

OAB:117626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:MT/5920, Juliana Moura Nogueira - OAB:7920/MT, LEONARDO 

DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT, Neide Maria de Freitas Arantes - 

OAB:7090/MT, Raphael de Freitas Arantes - OAB:MT/4865-E

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte exequente, para 

atualizar o débito, com a incidência da multa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 488-14.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Mendes Nunes Filho - 

OAB:14037/MT

 Autos nº 488-14.2010. (Id. 52507)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: MARCOS LEVI BERVIG

Vistos.

1. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Joselito Alves Antunes.

2. Declaro encerrada a instrução processual.

3. Abra-se vista às partes para se manifestarem na fase do art. 402, do 

CPP.

4. Havendo requerimentos, voltem conclusos.
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5. Nada sendo requerido, abra-se vista às partes para apresentação de 

alegações finais, no prazo legal.

 6. Após, conclusos.

Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80482 Nr: 823-62.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PAULO BREMBATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Autos nº 823-62.2012 (Id. 80482)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: ROBERTO PAULO BREMBATI

Vistos.

1. Acerca das testemunhas de acusação Clébio e Clóvis, abra-se vista ao 

Ministério Público.

2. Depreque-se a oitava das testemunhas de defesa, conforme endereço 

de fl. 256.

3. Para interrogatório do acusado, designo o dia 12 de Abril de 2018, às 

15:00 horas.

4. Intime-se, inclusive a defesa via DJE.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 977-12.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANI BARROS CARVALHO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 977-12.2014. (Id. 83842)

Execução de título extrajudicial

Exequente: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

Executado: JOANI BARROS CARVALHO PINTO

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por KAYO MAURITY 

SOUZA LIMA em face de JOANI BARROS CARVALHO PINTO, visando a 

execução do cheque nº 000080, tendo pleiteado pela justiça gratuita.

 Às fls. 37/38, a justiça gratuita foi indeferida.

 Intimado para pagar as custas processuais, o exequente quedou-se 

inerte (fls. 39 e 44), tendo peticionado à fl.43, manifestando o interesse na 

desistência da ação.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que o exequente foi devidamente 

intimado para recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias e não o fez, 

informando apenas que não tem mais interesse na ação.

 Assim, ante a inércia da parte autora em recolher as custas 

complementares, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 7.603/01, cabe o 

cancelamento da distribuição.

Posto isso, determino o cancelamento da distribuição destes autos, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

base nos artigos 290 e 485, inciso III, ambos do CPC.

P.R. Intime-se somente a parte autora, via DJE.

 Oportunamente, arquivem-se.

Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100348 Nr: 43-15.2018.811.0101

 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: AJDSA, ASDA, ANDRÉA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA ALVES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:18920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 100364)

Ação de interdito proibitório c/c pedido liminar

 Requerente: A.J.S.A. e A.S.A., representados por sua genitora ANDRÉA 

DOS SANTOS

Requerido: MARIA HELENA ALVES PAIVA

Vistos .

1. Nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil, os argumentos 

expostos na inicial não permitem de plano uma compreensão segura da 

controvérsia da índole possessória.

Assim, designo o dia 17 de abril de 2018, às 09:00 horas para a audiência 

de justificação prévia.

2. Nos termos do artigo 562, 2a parte, do Código de Processo Civil, 

CITE-SE A PARTE REQUERIDA para, querendo, comparecer à audiência, 

na qual poderá formular perguntas às testemunhas do autor.

3. O prazo para contestar a ação contar-se-á da intimação do despacho 

que deferir ou não a medida liminar (CPC, art. 564, § único).

4. Insta destacar que cabe ao advogado informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100651 Nr: 220-76.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON NILMAR FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 100651)Ação de Busca e ApreensãoVistos.1. (...) , 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e 

determino a expedição do respectivo mandado, devendo constar que a 

requerida deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos.3. 

Nomeio para assumir o encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada 

pelo credor, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.4. Defiro os 

benefícios previstos no art. 212, §2º, do CPC. 5. INDEFIRO o pedido para 

oficiar o DETRAN e a Secretaria da Fazenda Estadual, a fim de comunicar 

a transferência da propriedade e para que se abstenham de cobrar o 

IPVA, eis que é ônus da parte autora fazê-lo. 6. Nos termos do § 9º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014, procedo nesta data à inserção de restrição de circulação do 

bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD.7. Em sendo exitosa a 

apreensão do veículo, determino que os autos voltem imediatamente 

conclusos para fins de retirada da restrição.8. Executada a liminar, cite-se 

a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pague 

a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e vincendas, com 

os acréscimos legais), conforme REsp 1.418.593/MS, acrescida de custas 

e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento), ou, 
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em 15 (quinze) dias, apresente contestação, ainda que tenha efetuado o 

pagamento e pretenda a restituição de valores que entenda pagos a maior 

(art. 3º e §§, Dec-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 9. Int.10. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100887 Nr: 349-81.2018.811.0101

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMB, PBMR, MVMR, VNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): phnr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 100887)

 Ação de revisional de alimentos

 Vistos.

1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.

 2. Defiro, por ora, os benefícios dJustiça Gratuita.

3. Intime-se a parte autora para trazer aos autos comprovante de 

endereço bem como a sentença que definiu o valor dos alimentos ou 

sentença homologatória de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 4. Visando otimizar a prestação jurisdicional, paute-se audiência com a 

Sra. Conciliadora.

5. Intime-se a parte requerente para comparecimento, assim como o 

Ministério Público. 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).

6. 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).

7. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

8. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e 

impugnação, abra-se vista ao Ministério Público.

9. Ciência ao MP.

10. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101057 Nr: 452-88.2018.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JORDÃO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão 

da aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a 

fase instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que 

se falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.4. Cite-se a autarquia 

requerida, na pessoa de seu representante legal, para apresentação de 

resposta no prazo de trinta dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183).5. Intime-se. 

6. 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.: 101067 Nr: 456-28.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA CAPILA, CLEITON 

OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Domingos Cotrim - 

OAB:22819/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:MT 21.747/O

 Autos n.456-28. 2018(Id. 101067).

Carta Precatória

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo o dia 15 de maio de 

2018, às 14:15 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 5071-83.2017.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José de Arruda, Luciana Aguida de 

Oliveira Alves, Adriana dos Santos, Naziele Rosa de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Vistos;

Considerando que já corre neste juízo a ação penal n.º 

5216-42.2017.811.0105 (Código: 84960), que apura os presentes fatos, 

não mais se havendo razão do prosseguimento do presente feito.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE o artigo 1.453 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63038 Nr: 1398-42.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Defere-se o pleito da Defesa.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 27.02.2018, às 

11h30min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 17/05/2018, às 18h15min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR o réu e a defesa para comparecer à audiência;

2. Com a indicação do endereço da testemunha, INTIMÁ-LA para 

audiência;

3. CIÊNCIA ao Ministério Público;
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4. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 842-74.2012.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALCANTARA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPERADORA OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KLASNER - OAB:16142-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:

 Certifico 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. O 

referido e verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 4941 Nr: 11-51.1997.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DOS SANTOS SILVA - Vulgo "Boca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do réu para fins do art. 422 

do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34681 Nr: 1099-70.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS-"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS CORREIA - 

OAB:9.289/MT

 Vistos...

O réu pleiteia a “readequação” do regime inicial de cumprimento de pena, 

do fechado para o semiaberto ou, em caráter subsidiário, a permanência 

dele no Presídio em Alta Floresta, isso em virtude da proximidade com 

familiares.

 O fundamento do primeiro pedido decorre da discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, na redação da Lei 

11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo será cumprida 

inicialmente em regime fechado.

 O segundo argumento se deve à questão dos familiares, como dito.

 Inicialmente, não obstante concordar que o meio escolhido não seja o 

“remédio correto para o momento”, isso não seria necessariamente 

impeditivo para a análise, considerando que, como o requerente, 

entende-se a liberdade como direito sacrossanto, merecendo loa a 

posição aguerrida e defensora de tão caro direito fundamental do patrono 

do réu.

 Entretanto, óbices existem, os quais se reputam intransponíveis, pelo 

menos se aqui se mantiver o passo dentro do que se reputa lícito.

 É que, como concluído em momento anterior, já houve o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, o que impede manifestação de 

cunho decisório acerca da sentença proferida, o que aponta para a 

impossibilidade de se deferir (analisar, na verdade) o primeiro pleito.

 Em relação ao segundo pedido, com a decisão anterior em remeter o 

processo ao Juízo de Aripuanã, cessou a competência deste Juízo para 

adoção de medidas no bojo do processo de execução de pena, o qual, 

pontue-se já conta com Guia pronta. Soma-se a isso o fato de que a 

permanência do réu (agora reeducando) em Presídio outro que não o do 

Juízo competente depende de tratativas entre os respectivos Juízos, o 

que demanda tempo.

 Assim, INDEFEREM-SE os pedidos feitos.

 No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o requerente;

2. MANTER o CUMPRIMENTO da decisão anterior.

SERVE o presente como MANDADO/PRECATÓRIA, isso pela celeridade 

pretendida.

 Cumprir, COM URGÊNCIA.

 Cotriguaçu/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63297 Nr: 1438-24.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a advogada do réu para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53485 Nr: 297-92.2018.811.0034

 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: LUZINETE RODRIGUES BATISTA

 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:

 Processo nº 297-92.2018.811.0034

Código nº 53485

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Sandra LUZINETE RODRIGUES BATISTA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL -INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3° do Art. 109 da Constituição Federal.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 
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RECEBO a petição inicial.

Defiro os benefícios da justiça judiciária gratuita, nos termos da Lei.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, 

§2°, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC - dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Dom Aquino/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.: 40374 Nr: 170-28.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 170-28.2016.811.0034

Código nº 40374

Vistos etc.

Tendo em vista que as tentativas de saldar o débito executado foram 

todas infrutíferas até o presente momento, dando prosseguimento à ordem 

da penhora (CPC, art. 835), defiro o pedido do exequente de ref: 109, 

determinando a expedição de mandado de penhora/remoção/avaliação do 

bem indicado, devendo a parte fornecer os meios necessários ao oficial 

de justiça para o cumprimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 360-59.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes às parcelas vencidas durante a 

tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de ESDRA DESIDERIO 

FIGUEIREDO, pelo prazo de SESSENTA (60) dias, bem como DETERMINO 

seja protestado o pronunciamento judicial relativo à condenação do 

requerido ao pagamento da prestação alimentícia, nos termos do art. 528, 

§3º, do CPC.Assim, ao contador judicial para proceder a atualização das 

verbas alimentares e, após, expeça-se mandado de prisão, no qual 

deverá constar o valor do débito atualizado até a data da expedição, bem 

como o valor da prestação mensal e a data de vencimento.Consigne-se no 

mandado de prisão a advertência de que se tratando o requerido de preso 

civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade policial e 

mantido em separado dos demais detentos.Com o pagamento ou depósito 

do valor de todo débito vencido, expeça-se incontinenti alvará de 

soltura.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Dom 

Aquino/MT, 07 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38897 Nr: 1012-42.2015.811.0034

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHPDS, LPMSrpmLHPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJMDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 .....Feitas as considerações, REJEITO a impugnação apresentada pelo 

executado. Assim, INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

nos termos da ação proposta, sob pena de suspensão.Ciência ao 

MPE.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que 

o caso requer.Às providências.Dom Aquino – MT, 19 de fevereiro de 

2018. Laura Dôrileo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47915 Nr: 1323-62.2017.811.0034

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO=FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

embargante, para parcelar o valor das custas judiciais em 04 parcelas, 

devendo ser adimplidas rigorosamente até o dia 05 de cada mês. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Dom 

Aquino – MT, 06 de fevereiro de 2018. Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53357 Nr: 240-74.2018.811.0034

 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: ELIAS CAETANO SATELIS

 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:

 RECEBO a inicial.DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPCl.INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC,Passo a formular os quesitos:(01)Qual 

é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada?(02)A parte 

pericianda está atualmente trabalhando?Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?(03)A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética.(04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico?(05)A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral?(06) Qual é 

o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo 

e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho 

habitual)?(07)A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste 

último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o 

trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou 

fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da incapacidade? 

Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a 

incapacidade laboral?(09) A incapacidade decorre ou decorreu do 

surg imento  da  doença /de f i c iênc ia  f í s i ca  ou  do  seu 

agravamento/evolução?(10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)?(11) 
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Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento?Superado o prazo ventilado,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38629 Nr: 879-97.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 Processo nº 879-97.2015.811.0034

Código nº 38629

Vistos etc.

Nos autos de execução epigrafado, realizou-se penhora e avaliação de 

bens da parte executada (ref: 46).

Posteriormente, ambas as partes discordaram da avaliação efetuada pelo 

Sr. Oficial de Justiça (ref: 47 e ref: 53).

O Juízo então, verificando que a avaliação não observou os ditames 

legais, determinou a confecção de novo laudo de avaliação (ref: 55).

Cumprida a decisão pelo Meirinho (ref: 62), as partes novamente 

mostraram-se insatisfeitas (ref: 68 e ref: 72).

Pois bem.

Compulsando a nova avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, denoto 

que não houve total cumprimento da decisão de ref: 55, visto que a nova 

avaliação foi realizada nos mesmos moldes da anterior e, portanto, em 

dissonância com a lei.

Isto porque, o laudo de avaliação não integra mais o auto de penhora, 

sendo a ele anexado, e agora é acompanhado de vistoria, a qual deve 

especificar os critérios para a atribuição do valor ao bem penhorado.

Desta forma, o servidor deverá atentar-se para estes novos moldes, 

exsurgidos do novo CPC, no proceder da avaliação.

Assim, notifique-se mais uma vez o Sr. Meirinho para que, em 10 (dez) 

dias, realize nova avaliação, apartada dos autos de penhora, anexando 

laudo de vistoria onde especificará os critérios para a atribuição do valor 

ao bem penhorado.

Após, intime-se as partes da nova avaliação, para manifestação em 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1294-46.2016.811.0034

 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: Oziel Virginio de Moraes - ME, Oziel Virginio de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 “Vistos etc. I – Tendo em vista que a testemunha arrolada não pode 

comparecer a presente audiência, e mediante a justificativa apresentada 

pela parte requerida, DETERMINO a juntada do atestado médico nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias o atestado da testemunha Roseli das Graças 

Maris. II – REDESIGNO audiência para o dia 20.03.2018 às 14h30 (MT). 

Saem os presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47704 Nr: 1225-77.2017.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não atendida a prescrição do art. 321 do CPC (emenda a 

inicial), indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 330, inciso IV, do 

mesmo diploma legal, e, consequentemente, extingo feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.Com o trânsito em 

julgado da presente sentença, arquive-se o presente feito com as 

anotações, comunicações e baixas de praxe. Concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça ao autor. Sem honorários 

advocatícios, vez que o Requerido não ingressou na lide.Intimem-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 08 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47705 Nr: 1226-62.2017.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não atendida a prescrição do art. 321 do CPC (emenda a 

inicial), indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 330, inciso IV, do 

mesmo diploma legal, e, consequentemente, extingo feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.Com o trânsito em 

julgado da presente sentença, arquive-se o presente feito com as 

anotações, comunicações e baixas de praxe. Concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça ao autor. Sem honorários 

advocatícios, vez que o Requerido não ingressou na lide.Intimem-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 08 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47706 Nr: 1227-47.2017.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não atendida a prescrição do art. 321 do CPC (emenda a 

inicial), indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 330, inciso IV, do 

mesmo diploma legal, e, consequentemente, extingo feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.Com o trânsito em 

julgado da presente sentença, arquive-se o presente feito com as 

anotações, comunicações e baixas de praxe. Concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça ao autor. Sem honorários 

advocatícios, vez que o Requerido não ingressou na lide.Intimem-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 08 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47934 Nr: 1329-69.2017.811.0034

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Serafim de Souza - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1329-69.2017.811.0034

Código nº 47934

Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal proposto por J. SEREFIM DE 

SOUZA-ME em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, partes já 
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qualificadas nos autos em destaque.

Em razão do pedido do embargante de concessão da assistência judiciária 

gratuita sem fazer prova da insuficiência de recursos, determinou-se a 

emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento 

das custas e despesas processuais (ref: 04).

Devidamente intimado, o embargante manteve-se inerte (ref: 08).

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conforme relatado, o autor não cumpriu com a emenda à inicial 

determinada, mantendo-se silente.

Nesta hipótese, determina o CPC o indeferimento da inicial (art. 330, inciso 

IV c.c art. 321).

Ademais, indeferida a inicial, deve o Magistrado proferir sentença 

terminativa (art. 485, inciso I, do CPC).

Sendo assim, não atendida a prescrição do art. 321 do CPC (emenda a 

inicial), indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 330, inciso IV, do 

mesmo diploma legal, e, consequentemente, extingo o feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, arquive-se o presente 

feito com as anotações, comunicações e baixas de praxe.

 Sem custas. Sem honorários advocatícios, vez que o Requerido não 

ingressou na lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48591 Nr: 1627-61.2017.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Ciruf de Souza

 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: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 1627-61.2017.811.0034

Código 48591

Visto etc.,

Inicialmente, destaco ser improvável a obtenção conciliação, até porque as 

partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo 

art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas.

Não existem preliminares a serem analisadas. No mais, o processo está 

em ordem. Não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, defiro a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

Designo a data de 20 de março de 2018, às 14h00min, para realização da 

audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 08 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53428 Nr: 275-34.2018.811.0034

 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: EPAMINONDAS PEREIRA CAMPOS

 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:

 Processo nº 275-34.2018.811.0034

Código 53428

Vistos etc.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

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 

CPC, 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 CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Jaciara/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47703 Nr: 1224-92.2017.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não atendida a prescrição do art. 321 do CPC (emenda a 

inicial), indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 330, inciso IV, do 

mesmo diploma legal, e, consequentemente, extingo feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.Com o trânsito em 

julgado da presente sentença, arquive-se o presente feito com as 

anotações, comunicações e baixas de praxe. Concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça ao autor. Sem honorários 

advocatícios, vez que o Requerido não ingressou na lide.Intimem-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 08 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50217 Nr: 2294-47.2017.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmarina de Amorim Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2294-47.2017.811.0034

Código 50217

Visto etc.,

Inicialmente, destaco ser improvável a obtenção conciliação, até porque as 

partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo 

art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas.

Não existem preliminares a serem analisadas. No mais, o processo está 
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em ordem. Não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, defiro a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

Designo a data de 20 de março de 2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 08 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51765 Nr: 3011-59.2017.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Ricardo da Silva Barcelos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3011-59.2017.811.0034

Código nº 51765

Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial.

 Trata-se de Ação Ordinária de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada 

por Sandra NEUZA RICARDO DA SILVA BARCELOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3° do Art. 109 da Constituição Federal.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial.

Defiro os benefícios da justiça judiciária gratuita, nos termos da Lei.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, 

§2°, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC - dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53511 Nr: 308-24.2018.811.0034

 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: Joana Rodrigues dos Santos

 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:

 Processo nº 3087-24.2018.811.0034

Código nº 53511

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Sandra JOANA RODRIGUES DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3° do Art. 109 da Constituição Federal.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial.

Defiro os benefícios da justiça judiciária gratuita, nos termos da Lei.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, 

§2°, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC - dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Sentença

processo 621-12.2012.811.0093

Vistos, etc...

Trata-se de Requerimento de Registro Tardio informado pelo Cartório do 2º 

Ofício desta Comarca, em que conta o requerimento de Tereza Araújo da 

Silva para a lavratura de sua certidão de nascimento de forma 

extemporânea.

 No caso dos autos, conforme oitiva da testemunha que afirmou que não 

possui contato com a requerente desde 2014, verificando-se assim, que o 

processo está parado há mais de 04 anos, haja vista que não foi possível 

localizar a requerente para esta audiência, o que demonstra claramente o 

desinteresse da mesma no deslinde do feito.

PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 

OBRIGAÇÃO DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. 

PRESUNÇÃO DE VÁLIDADE. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Cumpre às partes manter atualizado o endereço, 

presumindo-se válidas as intimações remetidas ao endereço informado na 

inicial. 2. Correta a extinção do feito por abandono, considerando a inércia 

da parte autora diante de regular intimação para dar prosseguimento ao 

feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100710101217 DF 

0010075-62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/09/2014 . Pág.: 171)

Assim, cumpridas as formalidades legais, ante a inércia da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção sem 

resolução de mérito é medida que se impõe.

Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, autorizando, caso requeira, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a presente, mediante certidão nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios.

Comunique-se o Sr. Tabelião Titular do Cartório do 2º Ofício de Feliz Natal.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82526 Nr: 95-35.2018.811.0093

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:2016.727/SP, Renato Tardioli Lúcio de Lima - 

OAB:280422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante, da certidão de fls 14 "..." CERTIFICO para os devidos fins que, a 

Carta Precatória Cível originária da 1ª Escrivania Cível de Peixe-TO, não 

acompanha as guias recolhidas de Custas Judiciais e Taxa Judiciária. 

Encaminho para as medidas pertinentes."..". Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para pagamento das custa e taxas judicias referente 

à esta CP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79764 Nr: 1047-48.2017.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SABEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 04/04/2018 

as 15:00h.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 8010058-33.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

INTERWOOD COMERCIO INTERNACIONAL DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADEMIR CANELLO - EPP (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT0009811A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010058-33.2015.8.11.0093 DEPRECANTE: INTERWOOD COMERCIO 

INTERNACIONAL DE MADEIRAS LTDA - EPP DEPRECADO: VLADEMIR 

CANELLO - EPP Vistos, etc. Tendo em vista o cumprimento do ato 

deprecado, bem como considerando que o requerido apresentou 

contestação nesta vertente Carta Precatória, DEVOLVA-SE a presente 

missiva ao Juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38161 Nr: 359-51.2010.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MS 6.611, Osmar da Silva Monteiro Junior - 

OAB:7670/MT

 Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor da perícia, a 

ser transferido para o perito médico na conta corrente informada às fls. 

117. O valor remanescente deverá ser transferido ao perito na data da 

entrega do relatório pericial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103747 Nr: 3796-90.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samara Oliveira Neves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE RIBEIRO para proceder com a 

perícia na parte autora, a fim de constatar a existência da deficiência 

alegada.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 

2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II.Destarte, em observância ao disposto na CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes.O pagamento dos honorários periciais 

será efetuado após o término do prazo para manifestação das partes 

sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados 

(Res. 541/2007-CJF, art. 3º). Intime-se a parte requerente para que 

compareça no dia 24.04.2018, às 11 horas, no consultório do Perito 

Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

nº 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização do exame pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91611 Nr: 433-32.2015.811.0087

 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: Liberaci Berenice Reynald

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo perícia médica.Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE RIBEIRO 

para proceder com a perícia na parte autora, a fim de constatar a 

existência da deficiência alegada.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em observância ao 

disposto na CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os 

honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos Reais).O laudo pericial 

deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas 

pertinentes.O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 

3º). Intime-se a parte requerente para que compareça no dia 24.04.2018, 

às 11 horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, 

localizado na Avenida das Candeias, nº 560, Cidade Nova, Clínica 

Guarantã, para realização do exame pericial. A parte requerente deverá 

comparecer no local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos 

pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s).Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se 
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ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de 

nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da 

Comarca e todos os dados necessários à efetivação do depósito, 

discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, art. 

4º).Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e a ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99241 Nr: 1008-06.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a concessão da tutela de urgência.

Conquanto a petição inicial tenha vindo parcamente instruída, foi 

oportunizado à parte autora complementa-la e comprovar minimamente os 

requisitos que lhe confeririam o direito ao benefício ora pretendido. 

Inobstante, a parte autora apresentou tão somente a cópia do processo 

administrativo, donde, por si só, não é possível extrair, com segurança, 

juízo de verossimilhança apto a ensejar o deferimento da tutela de 

urgência, máxime diante da não comprovação de contribuições 

equivalentes à carência mínima exigida para a concessão do benefício.

Antes de designar perícia médica, considerando que o cumprimento da 

carência mínima é requisito sine qua nom para a concessão do benefício 

que ora se pleiteia e no intuito de evitar a dispêndio desnecessário de 

verba pública consistente no pagamento de honorários periciais, faculto à 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer comprovantes do 

cumprimento integral da carência.

Após, com ou sem eles, cite-se o INSS.

Com a contestação, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103848 Nr: 3888-68.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Lopes Pessoa de Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a concessão da tutela de urgência.

Conquanto a petição inicial tenha vindo parcamente instruída, foi 

oportunizado à parte autora complementa-la e comprovar minimamente os 

requisitos que lhe confeririam o direito ao benefício ora pretendido. 

Inobstante, a parte autora quedou-se inerte, limitando-se tão somente a 

argumentar que não fora intimada da decisão que determinou a realização 

de perícia, ocasião que bem poderia ter trazido à colação documentos 

hábeis a comprovar minimamente fazer jus ao benefício, o que não fez.

Tendo em vista, no entanto que de fato a parte autora não fora intimada 

tempestivamente da data da perícia outrora designada, redesigno o ato 

pericial para o dia 01.05.2018, às 11 horas, mantidas as demais 

determinações constantes na decisão de folhas 27/30.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112785 Nr: 341-49.2018.811.0087

 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: Edvaldo Gonçalves Amador

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT/12.758, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a concessão da tutela de urgência.Não há nos autos 

comprovação robusta da qualidade de segurado do autor, razão que esta 

a impedir a concessão da tutela de urgência na forma em que 

requerida.Cite-se o INSS.Nomeio, desde já, o perito Dr. RICARDO 

HENRIQUE RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora, a fim de 

constatar a existência da deficiência alegada.Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto na CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos Reais).O laudo 

pericial deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas 

pertinentes.O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 

3º). Intime-se a parte requerente para que compareça no dia 24.04.2018, 

às 11 horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, 

localizado na Avenida das Candeias, nº 560, Cidade Nova, Clínica 

Guarantã, para realização do exame pericial. A parte requerente deverá 

comparecer no local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos 

pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42315 Nr: 1695-56.2011.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSDS, MARIA SONIA DA CRUZ SILVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) FABIANE LEMOS MELO, para 

dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87108 Nr: 491-69.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Basilio Silva Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Luciano Boabaid Bertazzo e MARIA LUCILIA GOMES, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90922 Nr: 2991-11.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 
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OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, 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.: 90928 Nr: 2997-18.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Lima

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, 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.: 90931 Nr: 3000-70.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Gonçalves da Silva

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

aportar nos autos o comprovante de pagamento da taxa de distribuição no 

juízo deprecado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-96.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Considerando o pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

aprazada para o dia 21 deste mês, formulado pelo requerido ante ao 

desinteresse na autocomposição, cancelo a audiência anteriormente 

designada e determino a permanência dos autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-76.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN CAROLINE GOLONI OAB - MT19711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

15/03/2018, às 08:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000037-33.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CONCEICAO DO PRADO YAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO SALVADOR CONCEICAO OAB - SP303992 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07/03/2018, às 14:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-85.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO E SERVICO EM INFORMATICA E TELEFONIA RURAL 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14/03/2018, às 09:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-55.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE COUTINHO DE BARROS HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de conciliação designada para o dia 21/03/2018 

às 09:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-10.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE COUTINHO DE BARROS HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de conciliação designada para o dia 21/03/2018 

às 10:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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 
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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

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida para, no prazo legal, 

apresentar Impugnação aos Embargos de Declaração de Ref. 72.

Guiratinga - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47652 Nr: 929-49.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toni Emerson Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-28.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CENTRAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº 1000011-28.2017.8.11.0036 REQUERENTE: POSTO CENTRAL 

LTDA EPP. REQUERIDO: SEVERINO BISPO SILVA. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por POSTO CENTRAL LTDA EPP em desfavor de 

SEVERINO BISPO SILVA, em que se alega, como causa de pedir remota, a 

condenação da requerida ao pagamento da dívida contraída na venda de 

produtos através de notas fiscais. Relatório dispensado nos termos do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam 

para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de 

modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa 

prescinde de prova complexa para sua resolução. Devidamente citada 

para audiência de conciliação, a parte requerida não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, conforme 

termo de audiência de fl.56, tornando-se revel. O art.20 da Lei 9.099/95: 

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. Senão vejamos: EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO 

AFORADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO 

DO DEMANDADO À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. RECURSO 

IMPROVIDO. É competente o Juizado Especial Cível para conhecer e julgar 

ação de indenização por danos morais, cumulada com pedido de cobrança 

de honorários advocatícios, aforada no domicílio do autor, porque 

competente é o foro de seu domicílio para as ações de reparação de dano 

de qualquer natureza, não se cogitando de competência da Justiça do 

Trabalho. Não comparecendo o demandado à audiência designada, 

apresentando justificativa não acolhida pelo magistrado, por inverossímil, 

impõe-se a confirmação da decisão de procedência da demanda, por seus 

próprios fundamentos. (Recurso Cível Nº 71001370428, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, 

Julgado em 26/09/2007) O reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados 

pela parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - 

DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Rejeito a preliminar de incompetência 

do juizado especial cível desta comarca, vez que, o cartão de 

identificação do requerido, identifica-o como contribuinte junto à 

SEFAZ-MT, onde o negócio foi celebrado à época. II – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, 

eis que, consoante artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, 

entendeu o autor que havia lesão a seu direito, de forma que a presente 

demanda é o meio idôneo a sanar eventual violação a direito fundamental. 

III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que procedem os pedidos da ação. 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, incumbe ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiras as 

não impugnadas. A parte reclamante afirma ser credora do montante de 

R$17.206,41 (dezessete mil duzentos e seis reais e quarenta e um 

centavos) em detrimento do Reclamado, em razão de compra de 

combustível/díesel. O réu, por sua vez, contesta de forma totalmente 

genérica, não trazendo qualquer prova aos autos. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, Novo 

Código de Processo Civil, a pretensão contida no termo de ação, para o 

fim de CONDENAR a parte requerida SEVERINO BISPO SILVA a pagar à 

parte requerente a importância de R$17.206,41 (dezessete mil duzentos e 

seis reais e quarenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do Código 

Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados desde a citação. 

Descabe, neste momento processual, a condenação na obrigação de 

pagar custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da 

lei nº 9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Cumpra-se 

Guiratinga/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 05/2018/DF O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo 

Leão Rufino, MM. Juiz de Direito Designado, nesta Comarca de Itaúba, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; Considerando 

que a servidora Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira, matrícula 

10766, designada como Gestora Judiciária Substituta da Vara Única e 

Juizado Especial desta Comarca, estará ausente da comarca entre os dias 

19 a 23 de fevereiro de 2018, conforme Oficio Circular nº 149/2018-PRES 

(treinamento de instrutores/assistentes do PJe).   RESOLVE:   Designar, o 

servidor EVANDRO LUDVIG, matrícula 13.926, para responder como 

Gestor Judiciário Substituto da Vara Única e Juizado Especial do Fórum 

desta Comarca, no período 19 a 23 de fevereiro de 2018, sem prejuízo das 

funções. Publique-se. Cumpra-se.     Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designadotable

 PORTARIA Nº 05/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito Designado, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais;

 Considerando que a servidora Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira, 

matrícula 10766, designada como Gestora Judiciária Substituta da Vara 

Única e Juizado Especial desta Comarca, estará ausente da comarca 

entre os dias 19 a 23 de fevereiro de 2018, conforme Oficio Circular nº 
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149/2018-PRES (treinamento de instrutores/assistentes do PJe).

 RESOLVE:

 Designar, o servidor EVANDRO LUDVIG, matrícula 13.926, para 

responder como Gestor Judiciário Substituto da Vara Única e Juizado 

Especial do Fórum desta Comarca, no período 19 a 23 de fevereiro de 

2018, sem prejuízo das funções.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Edital

EDITAL N.º 02/2018-DF

 De ordem do Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso , torno público a 

reabertura do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador para 

a Comarca de Itaúba-MT.

 O Processo Seletivo será realizado de acordo com as normas e 

condições estabelecidas no EDITAL N.º 006/2011/PRES, datado de 

16/05/2011.

 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente, no Fórum da Comarca de Itaúba, sito à Avenida Tancredo 

Neves, s/n, Bairro Centro, CEP 78510-000, no período de 26/02/18 a 

16/03/2018, no horário das 12h às 18h, juntamente com uma foto 3x4 e a 

cópia do documento de identidade, onde lhe será entregue o respectivo 

comprovante de inscrição.

 O pedido de inscrição pode ser realizado pessoalmente, ou por meio de 

um procurador devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, o qual 

deverá ser postado até o dia 16/03/2018, comprovado por meio de 

carimbo de postagem dos correios.

 Será permitida a inscrição por procuração pública ou particular, com o 

reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega 

do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento 

de identidade do candidato, e apresentação da carteira de identidade do 

procurador.

 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou 

pelo correio eletrônico.

 REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO

 De acordo com o que determina o estabelecido na Lei n. 9.099/95, na Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, e no Provimento n.º 040/2008-CM, de 

19.11.2008, no ato do credenciamento os candidatos deverão atender as 

seguintes exigências:

 a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 

termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil;

 b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

 c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em 

Universidade ou Faculdade Pública ou Particular, com curso autorizado ou 

reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 3.º ano ou 5.º 

semestre;

 Ter idade mínima de 18 anos;

 Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em 

ação de natureza cível;

 Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde 

pretenda exercer a função;

 Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;

 Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa.

 Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da 

Comarca ou termo dela, bem como do risco de comprometimento ou 

necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do 

item c.

 DA PROVA

 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante 

aplicação de prova objetiva que conterá 50 (cinqüenta) questões de 

múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, das 

quais apenas uma será considerada correta.

 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, 

lhe sendo atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

 As questões da Prova Objetiva abordarão as seguintes áreas de 

conhecimento:

 Questões/Tipo

 Área de Conhecimento

 Objetiva

 Língua Portuguesa

 Direito Constitucional

 Direito Civil

 Direito Processual Civil

 Direito Penal

 Direito Processual Penal

 Lei dos Juizados Especiais

 Legislação Específica

 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.

 A Prova Objetiva será aplicada no dia 08/04/2018, às 08h, nas 

dependências da Escola Municipal Educandário Nossa Senhora 

Aparecida, sito à Rua Bárbara Max, s/nº, Centro, Itaúba/MT, devendo o 

candidato comparecer com antecedência mínima de 30 minutos, portando 

documento de identificação com foto.

 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 

comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do 

Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça HYPERLINK 

"http://www.tjmt.jus.br" www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da 

Justiça Eletrônico.

 E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 

Edital.

 Itaúba-MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71440 Nr: 720-36.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 8787-B

 (...)Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR 

o acusado AIRTON DA SILVA MATOS, nas infrações do delito de 

embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72914 Nr: 610-03.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON ANDRÉ KASBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:OAB/MT Nº16.044

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para:1.CONDENAR o réu WALISON ANDRÉ 

KASBURG como incurso nas sanções do artigo 132 do Código 

Penal.2.CONDERNAR o réu WALISON ANDRÉ KASBURG como incurso 

nas sanções do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.3.ABSOLVER 

o réu WALISON ANDRÉ KASBURG da prática do crime do artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, incisos II e V, 

do CPP.4.ABSOLVER o réu WALISON ANDRÉ KASBURG da prática do 

delito do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no 

artigo 386, inciso II, do CPP.Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo à dosimetria da pena, com a observância 

do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.(...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44342 Nr: 1160-42.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, LEVINO HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT, Marisa Terezinha Vesz - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILA - OAB:OAB /MT 6120, DAVID CELSO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 11092, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Processo nº: 1160-42.2007.811.0096

Código: 44342

Vistos.

Defiro o petitório de fls. 255v.

Para tanto, intimem-se os causídicos da parte demandada para, no prazo 

de 15 (quinze), indicar o endereço atualizado do requerido.

Transcorrido o prazo, intime-se o requerente para pugnar o que entender 

de direito.

Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47537 Nr: 509-68.2011.811.0096

 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: ALDECIR KONECHEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113, Ziláudio Luiz 

Pereira - OAB:4427

 Processo nº: 509-68.2011.811.0096

Código: 47537

Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito referente aos 

honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70092 Nr: 349-09.2012.811.0096

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 349-09.2012.811.0096

Código: 70092

Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 

100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3o ,NCPC).

III – Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

IV - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 851-45.2012.811.0096

 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: IVAN JOSÉ LORENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ASTRIZI LORENZON, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 851-45.2012.811.0096

Código: 70607

Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo formulado às fls. 82.

No mesmo prazo, a fim de evitar nulidade futura, o autor deve trazer aos 

autos Certidão Negativa de Testamento, em nome da falecida, expedida 

pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, devendo ser 

observada a orientação contida no Provimento n. 56, de 14 de julho de 

2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Quanto ao pedido de formalização do termo de penhora dos imóveis 

declarados nos autos (f. 85v), uma vez que a inventariada é devedora da 

Fazenda Pública Estadual (CDAs Nº 5195/2012 E 7940/2012), indefiro tal 

pleito, pois, consoante se extrai das execuções em apenso, o 

inventariante realizou o parcelamento da dívida mencionada.

Por fim, defiro o pedido de fl. 86/87, de modo que determino a expedição 

de alvará judicial para baixa da empresa Sandra A. Lorenzon – EPP, 

inscrita no CNPJ/ME nº 00.108.549/0001-02.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70602 Nr: 846-23.2012.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME, SANDRA 

ASTRIZI LORENZON, IVAN JOSÉ LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº. 846-23.2012.811.0096

Código nº. 70602

Vistos etc.

 Considerando a petição do executado informando o parcelamento do 

débito (fls. 39/47), DEFIRO o pedido de suspensão da execução, até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do débito.

Após o decurso do prazo INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sob o prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Itaúba/MT, ____ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70603 Nr: 847-08.2012.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME, SANDRA 

ASTRIZI LORENZON, IVAN JOSÉ LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 847-08.2012.811.0096

Código nº. 70603

Vistos etc.

 Considerando a petição do executado informando o parcelamento do 

débito (fls. 42/50), DEFIRO o pedido de suspensão da execução, até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do débito.

Após o decurso do prazo INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sob o prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Itaúba/MT, ____ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 851-45.2012.811.0096

 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: IVAN JOSÉ LORENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ASTRIZI LORENZON, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 847-08.2012.811.0096

Código nº. 70603

Vistos etc.

 Considerando a petição do executado informando o parcelamento do 

débito (fls. 42/50), DEFIRO o pedido de suspensão da execução, até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do débito.

Após o decurso do prazo INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sob o prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Itaúba/MT, ____ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70755 Nr: 40-51.2013.811.0096

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE CAIMI, CAIMI & FIORI LTDA - ME, REGIANE 

FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Processo nº: 40-51.2013.811.0096

Código: 70755

Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito referente aos 

honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado 

eventuais existência de custas pendentes.

 Às providências.

 Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71000 Nr: 285-62.2013.811.0096

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE CAIMI, CAIMI & FIORI LTDA - ME, REGIANE 

FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Processo nº: 285-62.2013.811.0096

Código: 71000

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos à origem.

 Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71049 Nr: 329-81.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, MANOEL NUNES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Barreto da Cruz - 

OAB:17.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wander Martins Bernandes - 

OAB:15.604/MT

 Processo nº: 329-81.2013.811.0096

Código: 71049

Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais (artigo 523, caput, CPC), se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 
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prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar 

(art. 523, §1º, do CPC).

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado 

eventuais existência de custas pendentes.

 Às providências.

 Itaúba/MT, ____ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71508 Nr: 786-16.2013.811.0096

 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): RAIMUNDO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Processo nº: 786-16.2013.811.0096 (Código 71508)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Requerido: Raimundo Zanon

Vistos.

Ante o teor da certidão de f. 511, intime-se a parte requerida, 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, CPC), 

manifeste-se acerca da juntada do laudo de f. 455/507.

Após, conclusos.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77573 Nr: 100-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIR ADELO RAMME, NAIR LUCIA RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:22577/O

 Processo nº: 100-19.2016.811.0096

Código: 77573

Vistos.

INTIMEM-SE a parte requerida sobre o retorno dos autos à origem.

 Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47656 Nr: 628-29.2011.811.0096

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSR, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Eduardo Polidorio - 

OAB:13968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 628-29.2011.811.0096 (Código 47656)

Representante: Ivanilda Freire de Sá

Requerido: Aparecido Ramos

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias dar andamento 

ao feito, promovendo a citação da parte executada, sob pena de extinção 

anômala do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 15 fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43996 Nr: 876-34.2007.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELEI BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO NUNES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brennda Samara Viana Vieira - 

OAB:MT22044-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2007/166

Código: 43996

Vistos.

Considerando que o reclamado, intimado da sentença de fls. 19, não 

promoveu o cumprimento voluntário desta, INTIME-SE a parte reclamante 

para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, ___ de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-92.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANALDO ROSA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Certidão de Impulsionamento Em análise 

dos autos, impulsiono para intimação da parte reclamante para que, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Itiquira, 21 de fevereiro de 2018 KAROLINE HIROMI KOGA Gestor(a) 

Administrativo(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM 

DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 TELEFONE: 

(65) 34911391

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-89.2017.8.11.0027

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:

SEBASTIANA PAULINA DE ALVINO (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: 
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1000054-89.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 1.571,63; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte 

Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - EPP .Parte Ré: REQUERIDO: SEBASTIANA 

PAULINA DE ALVINO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. KAROLINE 

HIROMI KOGA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-44.2017.8.11.0027

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:

PEDRO PEREIRA NUNES (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: 

1000057-44.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 2.409,91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte 

Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - EPP . Parte Ré: REQUERIDO: PEDRO PEREIRA 

NUNES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. KAROLINE HIROMI KOGA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-14.2017.8.11.0027

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:

NELY VICENTE DE MELO (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: 

1000059-14.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 451,61; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: 

REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES 

LTDA - EPP . Parte Ré: REQUERIDO: NELY VICENTE DE MELO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. KAROLINE HIROMI KOGA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-74.2017.8.11.0027

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:

SEBASTIANA CABRAL DE OLIVEIRA (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: 

1000055-74.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 1.222,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte 

Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - EPP . Parte Ré: REQUERIDO: SEBASTIANA 

CABRAL DE OLIVEIRA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. KAROLINE 

HIROMI KOGA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-34.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 

1000090-34.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA . Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. (...) Diante da contumácia da 

parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-34.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 

1000090-34.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA . Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. (...) Diante da contumácia da 

parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 
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honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-04.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKSEN BADUE DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 1000075-65.2017.8.11.0027 REQUERENTE: 

FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

(...) Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-04.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKSEN BADUE DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Numero do Processo: 

1000075-65.2017.8.11.0027 REQUERENTE: FRANCILDO RIBEIRO DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. (...) Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. 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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-04.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKSEN BADUE DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Numero do Processo: 

1000075-65.2017.8.11.0027 REQUERENTE: FRANCILDO RIBEIRO DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. (...) Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. 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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-04.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKSEN BADUE DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Numero do Processo: 

1000075-65.2017.8.11.0027 REQUERENTE: FRANCILDO RIBEIRO DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. (...) Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. 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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000075-65.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA (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: 1000075-65.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA . Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. (...) Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-65.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA (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: 1000075-65.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA . Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. (...) Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-97.2017.8.11.0027

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:

DAURISMAR DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 1000047-97.2017.8.11.0027 REQUERENTE: 

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

REQUERIDO: DAURISMAR DE JESUS FERREIRA SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA (... ) 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.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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-45.2017.8.11.0027

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:

JEFERSON ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 1000044-45.2017.8.11.0027 REQUERENTE: 

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

REQUERIDO: JEFERSON ALVES DE ALMEIDA SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA (...) 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. 

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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-46.2017.8.11.0027

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:

ARAO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente INTIMO as partes do projeto de sentença 

do Juiz Leigo e da homologação do mesmo pelo Juiz Togado, abaixo 

transcritos: Numero do Processo: 1000031-46.2017.8.11.0027 

REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES 

LTDA - EPP . REQUERIDO: ARAO PEREIRA DA SILVA . (...) Posto isto, 

opino pela homologação do acordo para que produza seus efeitos legais, 

tornando-o um título executivo judicial (art. 515, inc. II, CPC). Ato contínuo, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Juscimeira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35445 Nr: 921-36.2017.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE SOUZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130, 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.: 41558 Nr: 259-38.2018.811.0048

 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: MANOEL FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, 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. Postergo a 

análise do pedido liminar para o momento processual oportuno, eis que 

vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, restando necessária 

a angularização processual do feito com a citação da parte requerida.4. 

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.5. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 26/04/2018, às 14h (horário oficial de 

Mato Grosso).6. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, 

apresentar resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.7. 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.8. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 42-68.2013.811.0048

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELANITA DE ARAUJO ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA VETTOTI SANTAMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28395 Nr: 965-26.2015.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FERNANDES NUNES, CARLOS AUGUSTO 

FERNANDES NUNES, LUÍS CARLOS NUNES, RITA TACIANA FERNANDES 

MARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/O, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:7129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.Juscimeira-MT, 20 de fevereiro de 2018. ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36700 Nr: 1475-68.2017.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL LEITÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 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 das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40657 Nr: 3162-80.2017.811.0048

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA TACCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,, 

ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FERNANDA PEREIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:321146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES HIRSCHEFELD 

- OAB:171.674 SP, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41775

 Impulsiono os presentes autos, a fim de informar as partes que está 

designada audiência para o dia 27/02/2018, às 14h30min (horário oficial de 

Cuiabá – MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20888 Nr: 980-34.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA VETTOTI SANTAMARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELANITA DE ARAUJO ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CATRILHO - OAB:3990MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte exequente para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26460 Nr: 302-77.2015.811.0048

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos às partes a fim de 

manifestarem no prazo legal, quanto a proposta do Perito de Ref. 45.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45938 Nr: 1689-85.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BENEDITO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR BENEDITO DE LIMA, Rg: 

2248313-6, Filiação: Miguel de Lima e de Tereza Stest de Lima, data de 

nascimento: 07/12/1961, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, 

separado(a) judicialmente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ex Positis, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR o réu Ademir Benedito de Lima, qualificado nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, II, “a” do Código Penal.Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

a dosar a sanção penal.A pena prevista no artigo 250 do Código Penal é 

de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa.A 

culpabilidade do Réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da 

conduta, e intensidade do dolo, evidencia a existência de comportamento 

reprovável.O Réu não registra antecedentes criminais. Os motivos do 

crime foi o ciúme que nutria por sua ex companheira.As conseqüências só 

não foram mais graves em virtude da intervenção dos vizinhos que 

conseguiram apagar o fogo.Diante das razões supra, fixo a pena base em 

03 (três) anos de reclusão.Verifico a presença da atenuante da confissão 

espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d” do Código Penal, entretanto 

deixo de aplicá-la, em virtude da pena base já se encontrar no mínimo 

legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.Não verifico a 

incidência de nenhuma circunstância agravante.Contudo, verifico a 

existência da causa de aumento disposto no § 1º, inciso II, alínea “a”, do 

artigo 250 do Código Penal, onde se lê que se o incêndio é em casa 

habitada, a pena deve ser aumentada em 1/3, assim sendo, encontro a 

pena de 04 (quatro) anos de reclusão.Não verifico nenhuma causa de 

diminuição de pena.Levando em conta as mesmas circunstâncias já 

valoradas, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, arbitrados em 1/30 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Por fim, encontro a PENA 

DEFINITIVA em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.O Réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme dispõe 

o artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal, sendo-lhe facultado apelar em 

liberdade.Tendo em vista as circunstâncias judiciais e o montante de pena 

aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos (artigo 44, § 2º, in fine CP), ao acusado 

Ademir Benedito de Lima, o que faço na forma de prestação de serviços à 

comunidade e prestação pecuniária (artigo 43, I e IV do Código Penal), 

tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (artigo 55 do 

Código Penal), deixando a determinação para a audiência 

admonitória.Isento o Condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei. Com o trânsito em julgado para 

o Ministério Público, EXPEÇA-SE guia de execução penal provisória (item 

7.29.1 da CNGC). Caso contrário, AGUARDE-SE decisão final das 

instâncias superiores caso em que, uma vez transitada em julgado, deverá 

ser EXPEDIDA guia de execução penal definitiva.Transitada em julgado 

definitivamente, certifique-se, anote-se nos livros respectivos, 

comunicando-se à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal) e ao Instituto de Identificação e proceda-se o lançamento do 

nome do Réu no rol dos culpados.Anote-se, inclusive junto ao Cartório 

Distribuidor, procedendo-se ao cálculo das penas pecuniárias 

impostas.Proceda-se a detração penal, na forma do artigo 42, do Código 

Penal.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, Lovania Beatriz 

Zeretzki, digitei.

Marcelândia, 20 de fevereiro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55677 Nr: 24-81.2015.811.0111

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JHONATAN GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Processo nº 24-81.2015.811.0111 (Código 55677)

Classe – Assunto: Cautelar Inominada

Requerente: Willian Jhonatan Granja

Requerido: Miguel Mariano da Silva

Vistos em correição.

A parte requerida, regularmente citada (ref.8), não apresentou 

contestação, quedando-se inerte. Destarte, decreto a revelia, nos termos 

do artigo 344, do Código de Processo Civil.

Considerando o transcurso de quase três anos desde o último pedido, 

intime-se a parte requerente para se manifestar se insiste na venda do 

veículo ou requerer o que entender de direito.

Sem prejuízo, certifique-se a Secretaria do Juízo sobre o existência e 

proposição da ação principal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42614 Nr: 121-25.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene de Araújo Pinote de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado para que proceda com 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta) 
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reais, para cumprimento do Mandado de Cumprimento de Liminar e Citação, 

por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41510 Nr: 1385-14.2017.811.0031

 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: ISAÍAS DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB MT 13431-A

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37757 Nr: 808-70.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOCN, DNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, 

para manifestar no prazo de 10 dias.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46126 Nr: 825-51.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:16582

 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.: 47885 Nr: 884-82.2014.811.0090

 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: IOLANDA DE SOUZA PINHEIRO

 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.: 36309 Nr: 18-79.2011.811.0090

 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: MARILDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAÃ-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH ALBERITA DA 

SILVA FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 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.: 37394 Nr: 70-41.2012.811.0090

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 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.: 37767 Nr: 316-37.2012.811.0090

 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: LAELSON PAES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 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.: 47873 Nr: 2751-96.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/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.: 31852 Nr: 408-59.2005.811.0090

 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: VAGNER DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADÉLIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a advogada da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35494 Nr: 824-85.2009.811.0090

 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: JOSÉ CARLOS DAS NEVES

 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 das Partes
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35722 Nr: 207-91.2010.811.0090

 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: MANOEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 290-10.2010.811.0090

 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: CLEMÊNCIA MEDEIROS SOARES SANTOS

 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.: 36131 Nr: 619-22.2010.811.0090

 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: LADF, JNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 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.: 37720 Nr: 270-48.2012.811.0090

 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: CLEONICE RIBAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 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.: 45289 Nr: 680-09.2012.811.0090

 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: EZEQUIEL BEZERRA DE ASSIS

 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 
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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.: 47884 Nr: 883-97.2014.811.0090

 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: ZENILDA SALUSTIANA 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 Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 28-65.2007.811.0090

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:22577/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

A SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB/MT 22.577/O, cuja 

verba honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33652 Nr: 612-35.2007.811.0090

 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: JOSÉ DE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, 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.: 34775 Nr: 111-13.2009.811.0090

 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 DANIEL BERTO, MAFALDA BENEDETTI BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA GOMES GOUVÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476/MT, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18013/O, 

JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428-B, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON MEMÓRIA 

RAMOS - OAB:OAB/MT 16953, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34866 Nr: 202-06.2009.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

A SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). ANTONIO CALZOLARI - OAB/MT 21.254/O, cuja verba honorária 

será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.
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Em seguida, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35023 Nr: 359-76.2009.811.0090

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - OAB:MT - 

3688/A, FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - OAB:21.678/PR, 

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35721 Nr: 206-09.2010.811.0090

 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: MANOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36865 Nr: 548-83.2011.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RAMALHO DA 

CRUZ - OAB:OAB/MT 14.356

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Possuindo nos presentes autos termo de responsabilidade assinado pelo 

procurador da parte da Fazenda Pública Estadual (art. 412, § 8º, da 

CNGC), defiro o pleito de remessa dos autos, nos termos do art. 183, § 1º, 

do NCPC.

Entanto, não havendo nos autos o referido termo, intime-se o procurador 

da fazenda para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos o termo 

de responsabilidade. posteriormente, com a sua juntada, proceda-se com 

a remessa.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após as intimações, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do 

acórdão, remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas 

cautelas de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45300 Nr: 687-98.2012.811.0090

 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: SELMA MARIA MARQUES

 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.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45980 Nr: 320-40.2013.811.0090

 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: PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR 

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

 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.: 46078 Nr: 427-84.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADNPN, MRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELISÂNGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO o 
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processo extinto, com análise de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS Isentos de 

custas e despesas processuais, eis que beneficiários da justiça gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46444 Nr: 788-04.2013.811.0090

 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: ALEXANDRE FENNER, ALEXANDRE FENNER 

PARAFUSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 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.: 46488 Nr: 1912-8.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

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

manifeste quanto ao ofício de fl. 199.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46825 Nr: 81-02.2014.811.0090

 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: ERCILIO LAURIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 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:

 INTIMAÇÃO da advogada da parte requerente, para providenciar o 

preparo da carta precatória, a ser expedida à Comarca de Cuiabá/MT, com 

a finalidade de citação e intimação da parte requerida Instituto de Defesa 

Agropecuária do estado de Mato Grosso - INDEA e Estado de Mato 

Grosso. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, uma vez que, nos 

termos do artigo Art. 1.210 da CNGC, custas de cartas precatórias 

expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso 

serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60973 Nr: 806-56.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arno Ostwald - OAB:4686

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65353 Nr: 1230-30.2014.811.0091

 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: MQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 
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OAB:OAB/MT 9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Autos n. 1230-30.2014.811.0091 - Código 65353

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que a mídia referente à gravação da audiência de 

instrução e julgamento não constava nos autos, determino seu aporte ao 

feito, bem como a intimação das partes para que, querendo, apresentem 

complemento às alegações finais, no prazo de 15 dias.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65141 Nr: 1059-73.2014.811.0091

 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: MQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Autos n. 1059-73.2014.811.0091 - Código 65141

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, indiquem as 

partes provas que pretendem produzir, especificando a oportunidade e 

relevância.

Em caso de requerimento de produção de prova oral, fixo o prazo comum 

de 15 dias para apresentação de rol de testemunhas (artigo 357, 

parágrafo 4º, CPC). Devem as partes observar o disposto nos artigos 450 

e 455, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70513 Nr: 852-06.2016.811.0091

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJQL, MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 Autos n. 852-06.2016.811.0091 - Código 70513

 DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista a que o executado, citado, não efetuou ou provou que fez 

o pagamento integral do débito, nem justificou a impossibilidade de 

efetuá-lo, determino o protesto do pronunciamento judicial que fixou os 

alimentos (art. 528, §1º, CPC), bem como a penhora de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), relativo ao montante 

remanescente da dívida, mais honorários advocatícios no importe de 10% 

e multa de 10%, qual seja, R$ 274,51 (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Após, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70514 Nr: 853-88.2016.811.0091

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJQL, MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 Autos n. 853-88.2016.811.0091 - Código 70514

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls. 72/75, intime-se a parte executada 

para que se pronuncie no prazo de 05 dias.

 Após, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75883 Nr: 256-51.2018.811.0091

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo, Silvane Pires do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius de Assis Nazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o amplamente exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada pela 

impetrante Edson Campos de Azevedo em favor de Silvane Pires do 

Nascimento, porquanto não preenchidos os requisitos concessores de tal 

desiderato. Outrossim, notifique-se a autoridade coatora para prestar 

informações no prazo legal e em seguida abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.Expeça-se o necessário e 

cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50562 Nr: 830-36.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Rossetto, VILMAR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62477 Nr: 650-44.2017.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 59.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-32.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA OLIVEIRA MOITINHO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a quitação da dívida. Não noticiado o pagamento no prazo 

acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte 

executada para audiência de conciliação a ser designada, ocasião em que 

os embargos poderão ser apresentados (Lei 9.099/95, art. 53, §1º). Por 

ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do NCPC. Após, 

intime-se o credor da aludida penhora. Defiro ainda os benefícios do artigo 

212, §§ 1° e 2°, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se, servindo 

cópia desta decisão como mandado, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-94.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBAMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Em analise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se mostra imprescindível a realização de perícia 

médica para solução do litígio. Compulsando os autos verifico o relato do 

autor de ter sofrido acidente de trânsito no ano de 2010, juntando laudo de 

exame de corpo delito realizado em 26/11/2015, o qual somente descreve 

as debilidades que o reclamante apresenta, não demonstrando exata 

relação com o acidente que o mesmo alega ter sofrido. Assim, 

considerando a data do acidente ocorrido e data do exame realizado, 

entendo ser relevante a perícia médica para demonstrar o nexo de 

causalidade, não podendo ser substituída por laudo unilateral. Ocorre que 

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: o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas (...). Aliás, nesse sentido caminha a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRABALHO – INSS – AUTARQUIA FEDERAL – NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – CAUSA COMPLEXA – COMPETÊNCIA 

DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES – CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. “Se para o deslinde do processo há necessidade da 

atuação de profissional com conhecimento técnico cientifico na área 

objeto da perícia, deparamo-nos com matéria tida como complexa, que 

foge do âmbito da competência dos Juizados Especiais, ex vi dos art. 3º 

da Lei n.9099/95 e art.98, I, da CF). (CC 144405/2014, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)” 

(TJMT- CC 84595/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 01/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015). Desta feita, outro caminho 

não há a não ser reconhecer que se trata de demanda de maior 

complexidade, o que afasta a competência deste Juizado Especial, na 

forma do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Eventual repropositura da 

demanda deverá observar o rito ordinário. Ante o exposto, reconheço, de 

ofício, a incompetência absoluta deste Juizado Especial, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 3º c/c 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. Sem custas 

e honorários advocatícios (arts. 54/55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78132 Nr: 1007-27.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha Fernandes de Oliveira

 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 no prazo de quinze dias, bem como intimar as Partes para 

que compareçam ao exame pericial designado para o dia 5 de abril 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.: 72891 Nr: 728-46.2014.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 Verifica-se que a última manifestação nos autos data de 02 de dezembro 

de 2016, logo, tendo em vista o longo período transcorrido sem a prolação 

de sentença há grande possibilidade de que a situação fática tenha se 

alterado ou até mesmo se estabilizado, podendo a sentença, neste caso, 

atentar contra a pacificação social que é seu fim último.

Mesmo porque, o processo aborda interesse de menores incapazes, 

devendo ser respeitada a proteção integral a estes garantida.

Sendo assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se 

manifestem veiculando novas alegações finais e informando a atual 

situação fática, em especial no que toca às filhas do casal e ao patrimônio 

a ser partilhado, bem como para que digam se tem interesse na 

designação de nova audiência para tentativa de conciliação.

Após, retornem os autos conclusos.

Determino a tramitação do feito em regime de urgência, haja vista a 

relevância dos bens jurídicos nele tratados bem como o longo período em 

que permaneceu sem movimentação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-32.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DIAS FILHO (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: 8010286-32.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAIR DIAS FILHO 

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 JAIR DIAS FILHO, 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 

8010285-47.2016.8.11.0106 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: 8010303-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERCI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 8010303-68.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LIBERCI 

RODRIGUES PEREIRA 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 LIBERCI 

RODRIGUES PEREIRA, 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 8010302-83.2016.8.11.0106 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: 8010302-83.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERCI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 8010302-83.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LIBERCI 

RODRIGUES PEREIRA 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 LIBERCI 

RODRIGUES PEREIRA, 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 8010303-68.2016.8.11.0106 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: 8010310-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 366 de 416



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: 8010310-60.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ADRIANO JOSE 

CAMPOS 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 ADRIANO JOSÉ CAMPOS, 

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 

8010311-45.2016.8.11.0106 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: 8010311-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010311-45.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ADRIANO JOSE 

CAMPOS 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 ADRIANO JOSÉ CAMPOS, 

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 

8010310-60.2016.8.11.0106 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: 8010347-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VICENTE DE 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:

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: 8010347-87.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JULIO CESAR 

VICENTE DE 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 JULIO CESAR 

VICENTE DE 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: 8010702-97.2016.8.11.0106 8010701-15.2016.8.11.0106 

8010348-72.2016.8.11.0106 8010347-87.2016.8.11.0106 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: 8010702-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VICENTE DE 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 
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Processo: 8010702-97.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JULIO CESAR 

VICENTE DE 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 JULIO CESAR 

VICENTE DE 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: 8010702-97.2016.8.11.0106 8010701-15.2016.8.11.0106 

8010348-72.2016.8.11.0106 8010347-87.2016.8.11.0106 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: 8010701-15.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VICENTE DE 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: 8010701-15.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JULIO CESAR 

VICENTE DE 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 JULIO CESAR 

VICENTE DE 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: 8010702-97.2016.8.11.0106 8010701-15.2016.8.11.0106 

8010348-72.2016.8.11.0106 8010347-87.2016.8.11.0106 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: 8010348-72.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VICENTE DE 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: 8010348-72.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JULIO CESAR 

VICENTE DE 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 JULIO CESAR 

VICENTE DE 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: 8010702-97.2016.8.11.0106 8010701-15.2016.8.11.0106 

8010348-72.2016.8.11.0106 8010347-87.2016.8.11.0106 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-71.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010016-71.2017.8.11.0106 REQUERENTE: WELTON FERREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 
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processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento 

de mérito positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual 

determina que, havendo condições para que o processo seja julgado no 

mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Neste ponto, OPINO, pelo não acolhimento do pedido de 

desistência, uma vez que há nos autos indícios de litigância de má-fé ou 

lide temerária, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE. Passo ao exame 

do mérito. Pleiteia, a parte autora, indenização por danos morais em razão 

da inserção de seu nome em órgão de restrição de crédito realizada pela 

ré, argumentando que não mantém relação jurídica com a mesma ou 

contraiu dívida que justifique sua negativação. A ré, por sua vez, alega 

que a parte autora contratou consigo a prestação dos serviços que 

geraram a cobrança, trazendo no bojo de sua contestação, contrato de 

adesão e contratação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora, inclusive com declaração de próprio punho quanto ao seu 

endereço. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e 

comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato 

contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de 

débito e condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Basta uma 

análise superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: 

instrumento de procuração e cópia dos documentos pessoais, para se 

constatar que coincidem em todos seus elementos com aquela lançadas 

no contrato, não sendo lógico supor que um estelionatário habilidoso tenha 

copiado a assinatura para realizar contrato e obter lucro ínfimo sobre a 

utilização de serviço não pago. Tal análise deve ser feita sob o paradigma 

de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais 

assim dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Não 

houve qualquer impugnação aos documentos juntados pela parte ré. Por 

último, no caso em debate, denota-se que a autora tenta se eximir de suas 

obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74098 Nr: 1014-52.2017.811.0095

 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: PBDA, DdOBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Direto Consensual c/c Homologação de 

Acordo Extrajudicial proposta por PABLO BRITO DE ALENCAR e 

DULCINÉIA DE OLIVEIRA BRITO DE ALENCAR, ambos qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram alguns documentos.

Com vista dos autos, o Ministério Público Estadual deixou de manifestar-se 

no feito, ante a inexistência de interesse de menor ou incapaz.

 Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Por não haver necessidade de dilação probatória, julgo antecipadamente a 

lide.

 Analisando o mérito da ação, entendo que a pretensão dos requerentes 

merece guarida, senão vejamos.

A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 

da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação:

“§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, 

doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, através da 

decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação 

de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento subjetivo 

(culpa ou dolo).
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Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único 

fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação 

conjugal.

 In casu, tal requisito restou devidamente comprovado, posto que ambos 

os cônjuges afirmaram o fim da relação e manifestaram de forma 

consensual a pretensão em dissolver o vínculo matrimonial.

 Desta feita, a decretação do divórcio é medida que se impõe.

Outrossim, na constância da união não advieram filhos, bem como 

dispuseram amigavelmente sobre a partilha dos bens em comum.

 Diante do exposto, em consonância com a cota ministerial, com 

fundamento no art. 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO de 

PABLO BRITO DE ALENCAR e DULCINÉIA DE OLIVEIRA BRITO DE 

ALENCAR e, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pro-rata se houver.

 Publique-se.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se MANDADO PARA AVERBAÇÃO da 

sentença à margem do assento de casamento no Cartório competente, 

nos termos do artigo 32, da Lei n.° 6.515/77 e artigo 29, § 1º, alínea “a”, 

c/c o artigo 97, ambos da Lei dos Registros Públicos, solicitando a 

remessa ao Juízo de via do documento devidamente registrada.

Anote-se que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, DULCINÉIA DE OLIVEIRA.

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.

Publique-se.

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: 1000230-58.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINO COLADELLO (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 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-85.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo as partes através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação REDESIGNADA para o dia 23/03/2018, às 10h20min, tendo em 

vista readequação de pauta. 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, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-69.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DIAS DA RESSURREICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação REDESIGNADA para o dia 09/04/2018, 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, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-54.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELMA MORENO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação REDESIGNADA para o dia 09/04/2018, às 11h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-39.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MOTA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo as partes através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação REDESIGNADA para o dia 23/03/2018, 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, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-19.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE FREITAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 370 de 416



conciliação REDESIGNADA para o dia 23/03/2018, às 11h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-04.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MATIAS PIRES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação REDESIGNADA para o dia 13/03/2018, às 11h20min. 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, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FERNANDES ZAMARCHI DREBES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação REDESIGNADA para o dia 23/03/2018, às 11h40min. 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, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000232-28.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI NUNES CARVALHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 11h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66790 Nr: 189-02.2018.811.0022

 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: M2 Comércio e Distribuidor de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilo & Carvalho Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/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.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 11h00min, 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): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 67063 Nr: 330-21.2018.811.0022

 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): Braulino Frederico de Almeida, Ed Carlos Melo 

Machado

 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 BRAULINO FREDERICO DE 

ALMEIDA e ED CARLOS MELO MACHADO, 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 arresto de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61900 Nr: 1294-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 
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Danilo Bessa Santos - OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do 

denunciado, para tanto apresentar a defesa do mesmo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66404 Nr: 3229-26.2017.811.0022

 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: Marlon Fernando Yokada Fernandes

 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.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 de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09 

de maio de 2018, às 08h40min, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66570 Nr: 101-61.2018.811.0022

 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: Selma Aparecida Trindade Borges

 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.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 de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09 

de maio de 2018, às 08h00min, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 67033 Nr: 317-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVIDENCE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, 

VALDETE LIMA DE SANTANA

 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 EVIDENCE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO LTDA e VALDETE LIMA DE SANTANA, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66405 Nr: 3230-11.2017.811.0022

 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: Lucilene Duran Klein

 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.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. 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).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.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 08h20min, 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, ou2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147158 Nr: 7601-97.2017.811.0028

 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: Leônidas da Silva, Margarida Auxiliadora de Campos e 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Esperidião da Silva, Espolio de 

Antonia Rosa de Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 
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de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Havendo o recolhimento das custas, CITEM-SE os confinantes da área 

usucapienda, para manifestação no prazo legal, bem como o requerido na 

pessoa de seu representante para, querendo, apresentar contestação no 

prazo do art.335 do CPC com as advertências contidas no art.334, §5º do 

CPC.

Citem-se via edital, com prazo de 30 dias, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, art.259, I).

Cientifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e Federal, para que manifestem eventual interesse na 

causa, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

Decorridos os prazos para resposta e manifestação, dê-se vistas ao 

Ministério Público.

Caso não recolhidas as custas ou apresentada manifestação, façam os 

autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150760 Nr: 551-83.2018.811.0028

 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: NdSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 150760

DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, bem como a declaração de 

hipossuficiência, a fim de demonstrar sua remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 1681-89.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gonçalo de Moura Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 60405

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de penhora online.

Para tanto, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado RODRIGO GONÇALO DE MOURA BRANDÃO CPF: 

790.147.981-72 no valor de R$ 55.730,98 (cinquenta e cinco mil e 

setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62825 Nr: 2177-21.2010.811.0028

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 CÓDIGO: 62825

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado JONATHAN FERREIRA MENDES, CPF: 011.816.661-12, no 

valor de R$16.600,94 (dezesseis mil e seiscentos reais e noventa e quatro 

centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 370-29.2011.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felix Sigueak Arima Filho - 

OAB:2676/MT, Fernando Arima - OAB:97966/MT

 CÓDIGO: 65391

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado JOSÉ CARLOS DA SILVA CAMPOS, CPF: 110.135.671-53, 

no valor de R$ 937.660,11 (novecentos e trinta e sete mil e seiscentos e 
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sessenta reais e onze centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e art.854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97730 Nr: 1025-93.2014.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina de Barros Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 97730

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado MARIA CATARINA DE BARROS OLIVERIA - ME, CNPJ: 

26.540.153/0001-15 no valor de R$129,24 (cento e vinte e nove reais e 

vinte e quatro reais).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84912 Nr: 250-15.2013.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filogomes Teodoro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 84912 confere

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de penhora online.

Para tanto, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado FILOGOMES TEODORO DOS SANTOS, inscrito no CPF n° 

104.482.761-00 no valor de R$ 4.494,88 ( quatro mil e quatrocentos e 

noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86531 Nr: 731-75.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio João de Oliveira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE A. FREITAS - OAB:9454/MT, 

Marcia Conceição dos Santos - OAB:11.911/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 86531 confere

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 

003.170.881-14 no valor de R$16.388,65 (dezesseis mil trezentos e 

oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, DETERMINO o acesso ao INFOJUD a fim de localizar bens em 

nome do executado.

Se positiva, intime-se o exequente patra requerer o que entender de 

direito.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a), a secretaria deverá intimar o(a) 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88478 Nr: 1223-67.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Carneiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 
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- OAB:5053/B

 VISTOS, Pois bem. As argumentações do advogado do requerido 

consistem na afirmação de que o mesmo desconhecia sua permanência 

no patrocínio da causa, uma vez que tentou por diversas vezes entrar em 

contato com o requerido, entretanto não obteve sucesso, obtendo a 

informação de que outro patrono estaria habilitado na causa. Ocorre que, 

o próprio peticionante elaborou a contestação, agindo como se advogado 

fosse, sendo que nenhum momento houve habilitação de novo causídico. 

Verifico ainda a devida intimação do peticionante para juntar procuração 

aos autos, mantendo-se inerte, bem como para comparecer a audiência de 

instrução e julgamento, na qual se ausentou. Portanto, não há que se falar 

em ilegalidade ou ocorrência de qualquer circunstância que enseje a 

anulação dos atos praticados no processo, uma vez que foram 

respeitados todos os ritos previstos pela legislação vigente. A alegação 

de nulidade do pacto ante a ausência de procuração não merece guarida, 

pois, de fato, o próprio causídico agiu como patrono da causa, sendo 

intimado para comparecer aos atos do processo, bem como apresentado 

peça de defesa, portanto não poderá alegar o desconhecimento quanto 

aos deslinde da demanda, sob pena de macular o conhecido brocardo 

jurídico “nemo auditurpropriam turpitudinem allegans” (ninguém pode se 

beneficiar da própria torpeza), verdadeiro princípio geral de direito. Dito 

isso, INDEFIRO o pedido. Certifique-se quanto ao cumprimento dos ofícios 

expedidos com o fito de determinar a juntada dos documentos requisitados 

ao Cartório e à Prefeitura Municipal. Intime-se o requerido para apresentar 

alegações finais, no prazo de 05 dias. Com a juntada, vistas ao IRMP. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104921 Nr: 149-07.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Nunes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 DECISÃO

VISTOS,

Em observância a certidão de consulta ao departamento de Depósitos 

Judiciais constante nos autos, onde fora prestada a informação de que 

não existe limite de valor estipulado para emissão de Alvarás, havendo 

depósito do valor na conta única vinculadi a este processo, DEFIRO o 

pedido a ref. 51, expeça-se o respectivo alvará conforme requerido, 

devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos ao 

patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113473 Nr: 2524-78.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS EDUARDO DE QUEIROZ MORAES – ME, 

Benedito de Moraes Junior

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

- OAB:16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 113473

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de penhora online.

Para tanto, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado JONAS EDUARDO DE QUEIROZ – ME, inscrito no CPF/CNPJ n° 

18.119.755/0001-75 no valor de R$ 162.714,15 (cento e sessenta e dois 

mil, setecentos e quatorze reais e quinze centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TIDE BENEDITA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 12. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010208-83.2017.811.0028 Polo Ativo: VICENTE MARQUES DE ARRUDA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido Em consulta no Sistema PROJUDI 

constatou-se que tramitou neste Juizado Especial, ação idêntica processo 

n. 8011297-39.2016.811.0028 distribuído em 04/03/2016 às 14h20min no 
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qual consta sentença de homologação de acordo entre as partes. Com 

efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, 

partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a 

figura jurídica da coisa julgada. Estabelece o art. 485, V, do CPC, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica 

da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a M.M.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012868-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013871-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06/04/2018, 

ÀS 14:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018911-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEISYELLE FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019437-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 16:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-49.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018362-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TORNEARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO PANTANAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 16:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHEAN KARLLOS DA SILVA AMARAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de obrigação de fazer c/c condenação em danos morais 

e pedido de tutela antecipada proposta por TATIANE RODRIGUES DE 

SOUZA, devidamente qualificada nos autos em face de JHEAN LARLLOS 

DA SILVA AMARAL, igualmente qualificado. Pretende a parte reclamante o 

cumprimento do acordo extrajudicial entabulado junto à Defensoria Pública 

local, no que tange ao cumprimento do item 3, referente ao veículo marca 

FIAT, modelo Palio, ano 2004/2005, placas HSD 6802. Por fim, postula pela 

procedência da presente demanda. Em síntese, o relato. De início, 

verifica-se que o presente procedimento se esbarra na vedação do artigo 

57 da Lei n. 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 2º Ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial às causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Desta forma, considerando que 

a presente reclamação versa acerca de bem de família, aliado ao fato de 

que sequer fora passado ao crivo i. presentante do Ministério Público, 

aliado ao fato de que há interesse de menor, outro caminho não há se não 

o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar a demanda, devendo ser observado o procedimento 

estabelecido no Código de Processo Civil. Ante de todo o exposto, de 

ofício, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c §1º, do artigo 64 do CPC. ISENTA-SE 

do pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55 da Lei n. 9.099/95. 

INTIMEM-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018362-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TORNEARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO PANTANAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 16:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010700-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA TEREZINHA DE MAMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010700-75.2017.811.0028 Polo Ativo: MARTA TEREZINHA DE MAMAN 

AZEVEDO Polo Passivo: ENERGISA S/A VISTOS, Trata-se de Ação 

Indenização Por Danos Morais proposta por MARTA TERESINHA DE 

MAMAN em face do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. É o relatório. Decido. Conforme (mov.06), a qual o autor 

peticionou pela desistência da presente demanda, por duplicidade da 

ação. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. KATIA 

RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015871-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINA SAMIRA MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015871-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOCELINA SAMIRA MARQUES 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte 

requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 

art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO LUIZ PUGLIERO - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ DESPACHO Numero do Processo: 

0011296-59.2017.811.0028 Polo Ativo: ROSALINO ALVES DA SILVA Polo 

Passivo: PANDY ENXOVAIS - IDERALDO LUIZ PUGLIERO ME Vistos, 

Tendo em vista que o documento pessoal encontra-se ilegível, intime-se a 

parte autora para proceder nova digitalização e juntada nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

consequente extinção do processo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018321-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA EUZEBIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018321-21.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELIANA EUZEBIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte requerente, 

conforme o comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018320-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CARLOS NUNES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018320-36.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO CARLOS NUNES 

DA CUNHA 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 compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte 

requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 

art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 
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Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018323-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018323-88.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ITAMAR DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte requerente, 

conforme o comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018324-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES DENER SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018324-73.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JHONES DENER SOUZA 

COSTA 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 compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte 

requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 

art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018326-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018326-43.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCILENE MARIA PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte 

requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 

art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018339-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE SEBASTIANA DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018339-42.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FRANCISLENE SEBASTIANA 

DA SILVA BASTOS 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 compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujos valores foram depositados na 

conta do patrono da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018400-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA JOSE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018400-97.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujos valores foram depositados na 

conta do patrono da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015892-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI Expeça-se o 

necessário. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013989-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MODESTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018368-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018368-92.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NILZETE CONCEICAO 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte 

requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 

art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014215-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS ARRUDA PRADO (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: 

8014215-79.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DOMINGAS ARRUDA 

PRADO 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 compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação 

das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014213-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DE ALMEIDA RAMOS (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: 

8014213-12.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JUCINEIA DE ALMEIDA RAMOS 

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 compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujo valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. 

Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação das partes. 

Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 
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com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016941-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE GLORIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017953-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANA LUZIA DE CAMPOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016459-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016944-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 13:40h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71283 Nr: 4053-05.2016.811.0059

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para informar nos autos o número da 

conta, como titular, para depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71286 Nr: 4054-87.2016.811.0059

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para informar nos autos o número da 

conta, como titular, para depósito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95078 Nr: 12239-80.2017.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA Montelo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

maio de 2018 às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16097 Nr: 63-16.2010.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tupaciguara Pecuária e Agricultura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 
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Advogado Dr. MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 

12622/O , 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.: 13707 Nr: 110-24.2009.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Macaubas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 13833 Nr: 253-13.2009.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Vitória da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 14035 Nr: 443-73.2009.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horlando Machado Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 50737 Nr: 638-82.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Luís Corrêa, Cícero, Raz de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 5041 Nr: 1008-13.2004.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dental Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilber Norio Ohara - OAB:8.261 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerida, 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.: 10857 Nr: 1211-67.2007.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza da Silva Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 12715 Nr: 1214-85.2008.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Miguel da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13219 Nr: 1715-39.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilbanete Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - OAB:3346-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerida, 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15707 Nr: 2162-90.2009.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->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: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Confresa (SISPUMCONF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerida, 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.: 21855 Nr: 1991-65.2011.811.0059

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 44071 Nr: 3801-41.2012.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nila Efigênia dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 47765 Nr: 4046-52.2012.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes se manifestem quanto aos 

laudos apresentados nos autos.

Designo audiência para o dia 22 de junho de 2018, às 13h00 de Cuiabá/MT 

para oitiva da adolescente, nos termos do artigo 28, §2º da Lei 

8.609/1990.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41013 Nr: 740-75.2012.811.0059

 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 Amarante Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 49551 Nr: 5223-17.2013.811.0059

 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: Ediálida Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerente, 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.: 85646 Nr: 6534-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Sidnei Rochenbach, vulgo "Gaúcho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSE VICHENOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - 

OAB:49109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora disse que não poderia recolher custas judicias. No 

entanto, o requerente ostenta a qualidade de empresário.

Outrossim, guisa salientar que ainda que fosse requerido o recolhimento 

diferido das custas, por ser medida não prevista em lei, apenas poderia 

ser concedida em hipótese excepcional, circunstância esta que, até o 

momento, não foi demonstrada nos autos.

Mesmo assim, para que se possa aferir a necessidade de concessão da 

gratuidade judiciária, fixo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 

apresente:

a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda;

b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome do requerente;

c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do requerente;

Registro que, caso nada seja dito ou caso não seja demonstrada nos 

autos a dificuldade financeira enfrentada, poderá ocorrer o cancelamento 

da distribuição, conforme previsão no artigo 290 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93194 Nr: 11074-95.2017.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 382 de 416



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

maio de 2018 às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93698 Nr: 11365-95.2017.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verlayne Machado de Quiroz - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

maio de 2018 às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94326 Nr: 11757-35.2017.811.0059

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio litigioso, ajuizada por LUCIANE BANDEIRA 

GONDIM DIAS em face de ALEXSSANDRO DIAS.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 694 e 695, ambos 

do Código de Processo Civil, para o dia 24 de abril de 2018, às 14h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se a parte ré para comparecimento à audiência, devendo o mandado 

conter apenas os dados necessários ao postulante e à audiência, não 

podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do 

artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, 

assegurada a consulta ao processo a qualquer momento.

Frise-se que a citação deverá ocorrer até o dia 03/04/2018, devendo o 

Oficial de Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a 

conciliação, a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização da audiência, exceto em casos de 

suspensão do processo, nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do 

CPC.

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95024 Nr: 12209-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Carvalho Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAN NETO BARBOSA FILHO - 

OAB:41425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão lavrada pelo Distribuidor, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as taxas e custas 

judiciárias correlatas à distribuição do feito, sob risco de cancelamento da 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 12238-95.2017.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI SILVA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

maio de 2018 às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 12362-78.2017.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEADORA FERREIRA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação de cobrança ajuizada por M2 COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA em face de TORNEADORA FERREIRA 

LTDA - ME.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, para o dia 24 de abril de 2018, às 14h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Cite-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Deverá a citação ocorrer até o dia 22 de março de 2018 e o senhor oficial 

de justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96115 Nr: 399-39.2018.811.0059

 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: Aquiles Almeida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Martins do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, 

ajuizada por AQUILES ALMEIDA SOARES em face de JEFERSON MARTINS 

DO PRADO.

Preliminarmente defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Outrossim, designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, para o dia 24 de abril de 2018, às 13h00, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se a parte ré pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Deverá a citação ocorrer até o dia 22 de março de 2018 e o senhor oficial 

de justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96151 Nr: 423-67.2018.811.0059

 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: Ivete Terezinha Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss- instituto nacional de seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

maio de 2018 às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 424-52.2018.811.0059

 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: NARA MEEURREREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

maio de 2018 às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96571 Nr: 676-55.2018.811.0059

 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: Oli José do Carmo

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria.Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.Em tempo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de maio de 2018, às 13h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres.Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97524 Nr: 1215-21.2018.811.0059

 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: UdCC, HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de cobrança de alimentos cumulada com ação de 
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guarda, com pedido de alimentos provisórios, ajuizada por UILANNI DA 

CONCEIÇÃO CRISOSTOMO, em favor da adolescente HOSIANNY 

CRISOSTOMO DA SILVA, em face de ADMILSON LUIZ DA SILVA.

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 

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$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais).

 Tendo em 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 inequívoca nos autos, 

fixo os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, que importa em 

R$286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) 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 22 de junho de 

2018, às 14h30min, 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.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89137 Nr: 8792-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO ALVES DA SILVA, Cpf: 

03192769106, Rg: 865094, Filiação: Leonilda Alves e Otacilio Coelho da 

Silva, data de nascimento: 12/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Xinguara-PA, convivente, lavrador. 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: Os denunciados ALESSANDRO ALVES DA SILVA e 

DÉCIO WOHLER JUNIOR, adquiriram em proveito próprio, coisa que sabe 

ser produrto de crime, consistente no aparelho celular furtado da vítima 

Dorcas Ferreira Arruda pelos denunciados Washington da Silva Soares e 

Kaio Weend Rodrigues da Silva, fato ocorrido em 14/03/2011. Apurou-se 

que, após a prática do furto, os acusados Washington e Kaio chegaram 

em um bar, denominado "Bar do Folem/Cida", onde ofereceram a res 

furtiva para os clientes, momento em que o denunciado Decio a adquiriu 

pelo valor ínfimo de R$ 100,00 (cem reais), uma carteira de cigarra e três 

cervejas. Não obstante, o acusado Décio ofereceu o celular para o 

denunciado Alessandro, tendo este adquirido o telefone em troca de um 

aparelho de som. O acusado Décio afirmou que adquiriu a res furtiva dos 

denunciados Washington e Kaio, sem a nota fiscal. (...) Ante o exposto, 

denuncio ALESSANDRO ALVES DA SILVA nas penas do art. 180, caput, 

do Código Penal.

Despacho: Trata-se ação penal proposta em desfavor de Washington da 

Silva Soares, Kaio Weend Rodrigues da Silva, Alessandro Alves da Silva e 

Décimo Wohler Junior.Em virtude de não ter sido localizado para citação 

pessoal, foi determinado o desmembramento do processo em relação a 

Alessandro Alves da Silva, formando-se os presentes autos.Pois 

bem.Defiro o pedido Ministerial retro e determino a citação do denunciado 

pela via editalícia, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal. 

As providências. 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, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 20 de fevereiro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92704 Nr: 10797-79.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Rodrigues Correia, alcunha "Flavinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal, oriunda da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Designada audiência para interrogar o réu e inquirir as testemunhas 

Maurizan, Samuel e Isaías, restou o ato parcialmente exitoso.

Na data aprazada para a realização da solenidade, o Ministério Público 

insistiu na oitiva da testemunha Samuel, indicando novel endereço em que 

este poderá ser localizado.

Tangente à testemunha Isaías da Silva Moreira, considerando que há 

notícias nos autos de que este faleceu há 06 (seis) meses, não há o que 

se falar em sua intimação.

Destarte, designo nova audiência para oitiva de Samuel Gomes Moreira da 

Silva para o dia 20 de março de 2018, às 15h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se o Ministério Público e a defesa do acusado para comparecimento 

à solenidade.

Oficie-se o Juízo Deprecante informando a novel data agendada.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 01/2018-DF

O MM.Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, no uso de suas atribuições 

legais, consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta data para participarem do Cadastro e Habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT.

Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que adequem as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ.

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:
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a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a Lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substancias psicoativos;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2. Prazo e local da inscrição:

O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da públicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser realizado na Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT.

3. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ.

3.1. Da seleção e divulgação do resultado:

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria;

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiverem os cadastros aprovados.

3.2. Apresentação do Projeto:

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do provimento, contado no prazo da 

publicação das listas das entidades que estão com os cadastros 

regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Porto dos Gaúchos Estado de 

Mato Grosso, aos 20(vinte) dias do mês de Fevereiro (02) de dois mil e 

dezoito (2018).

RICARDO NICOLINO DE CASTRO. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24529 Nr: 328-65.2015.811.0019

 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): Adir Antonio Dominhaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito JULGO 

PACIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, resolvendo 

o mérito do processo, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR ADIR ANTONIO DOMINHAKI pela prática de ato de 

improbidade previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, pelo que aplico as 

seguintes sanções, com base no artigo 12, inciso III, da referida Lei:a) 

Perda da função pública;b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 

três anos;c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de três anos; d) multa civil de 10 (dez) vezes o valor da 

remuneração percebida pelo agente ao tempo do ato de improbidade.

[...].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.: 40303 Nr: 345-96.2018.811.0019

 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 Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A, em face de ELIZEU DOS REIS BISPO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, ficará isento 

de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 4874 Nr: 592-68.2004.811.0019

 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: Benvinda Batista de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:215358/SP, Priscila Pesarini Pereira - OAB:OAB/MT -9018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 Certifico que intimo a parte requerente, através de seu advogado, da 

informação do departamento dos depósitos judiciais(fls.140), “vinculação 

não realizada. Conta Judicial resgatada e devolvida a União em 

cumprimento a Lei 13.463/2017”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 762-54.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça quanto a não 

localização dos bens.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40301 Nr: 343-29.2018.811.0019

 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: Nelci Rodrigues da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 343-29.2018.811.0019

Código nº. 40301

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por NELCI RODRIGUES DA 

SILVA OLIVEIRA em face de RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

Cite-se a parte Requerida no endereço declinado na exordial, bem como 

intime-se a parte autora para que ambos compareçam à audiência de 

conciliação que desde já designo para o dia 19 de abril de 2018 às 

14h00min, facultando-se às partes fazerem-se acompanhar por 

advogado.

 Ressalte-se, ainda, que o não comparecimento injustificado dos autores 

ou da parte requerida importará em 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, a ser revertida em favor do Estado (art. 

334, § 8º, do CPC).

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40302 Nr: 344-14.2018.811.0019

 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: Daniele Trevisan, Anderson Andreoli Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre DANIELE TREVISAN e ANDERSON ANDREOLI 

SILVRESTRE, para fim de declarar a dissolução da união estável entre as 

partes, o que faço com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Oficie-se o Estado de Mato Groso, por meio do seu setor de pessoal 

vinculado à SEJUDH, para fim de proceder ao desconto em folha dos 

alimentos acordados.Expeça-se referido ofício ao Cartório de Registro Civil 

competente para a devida averbação.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a  d e t e r m i n a ç ã o . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Às Providências.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.: 26515 Nr: 1067-38.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Santos Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26516 Nr: 1068-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Apareida Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Vistos.

Inicialmente, saliento que a intimação quanto à instauração do Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica deve-se dar em nome de seus 

respetivos sócios, uma vez que a sociedade empresária já é parte no 

processo.

Por conseguinte, INDEFIRO por ora o pedido de intimação por edital dos 

sócios, uma vez que sequer houve a tentativa de prática do ato 

processual pelos meios ordinários, de modo que não restam presentes os 

requisitos autorizadores da medidade.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 1108-68.2016.811.0019

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei Roque Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref. 95.

Quanto à irresignação atinente ao lapso temporal para progressão do 

regime, tenho que não assiste razão à defesa, uma vez que cuidando-se 

de crime hediondo, a progressão do regime quando for primário o 

reeducando se dá com o cumprimento de 2/5 da pena imposta, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de retificação do cáculo quanto a este ponto.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 30225 Nr: 1154-57.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Roberto Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por ora, INDEFIRO a consulta por meio dosistema INFOJUD, uma vez que a 

utilização de tal expediente importa em quebra do sigilo fiscal da parte 

executada, sendo, portanto, medida de excepcional.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32711 Nr: 55-18.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Gabriel Xalão - 

OAB:43037/PR

 Vistos.

DEFIRO o pedido de dilação do prazo, conforme requerido à Ref. 53.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38485 Nr: 2788-54.2017.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Carlos Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Claro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:22077-O

 Processo n.º 2788-54.2017.811.0019

Código nº 38485

Vara Única

Vistos.

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens, intentada por JOAQUIM CARLOS CASTILHO em desfavor 

de ROSÂNGELA CLARO COSTA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Narra a parte autora que manteve união estável com a parte requerida 

durante aproximadamente 22 (vinte e dois ) anos e que desta união 

advieram 02 (dois) filhos, hoje maiores e capazes.

Afirma que durante a união adquiriram bens e contraíram dívidas, 

conforme descrito na peça inicial.

Recebida a petição inicial (Ref. 04), houve designação de audiência de 

conciliação (Ref. 25), que restara infrutífera.

A parte requerida apresentou contestação à Ref. 29.

Por sua vez, a parte autora impugnou à contestação À Ref. 34.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Nos termos do artigo 357 do novo Código de Processo Civil, passo a 

sanear o feito.

Não há preliminares a serem analisadas.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Dessa forma, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência da união estável, o período, e a partilha dos 

bens amealhados durante a constância da união.

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir e, caso requerida produção de prova testemunhal, 

arrolando as respectivas testemunhas que deverão ser ouvidas no prazo 

de 10 (dez) dias, advertindo-se que as mesmas deverão comparecer 

independentemente de intimação do juízo.

Desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

março de 2018 às 18h00min.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2887-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza, E.B. AGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Finger Costa - 

OAB:30.967/RS, Fernando Hackmann Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a dilação de prazo requerida à Ref. 44.

Indefiro o pedido de consulta aos sistemas informatizados de que dispõe 

este juízo, uma vez que cabe à parte, precipuamente, a localização do 

paradeiro da parte executada, sem prejuízo de sua análise caso 

devidamente justificada a impossilidade de o exequente o fazê-lo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40285 Nr: 329-45.2018.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krieger Industria e Comercio de Madeiras Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 329-45.2018.811.0019

Código nº. 40285

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A em face de KRIEGER IND E COM, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte Requerida no endereço declinado na exordial, bem como 

intime-se a parte autora para que ambos compareçam à audiência de 

conciliação que desde já designo para o dia 19 de abril de 2018 às 

13h30min, facultando-se às partes fazerem-se acompanhar por 

advogado.

 Ressalte-se, ainda, que o não comparecimento injustificado dos autores 

ou da parte requerida importará em 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, a ser revertida em favor do Estado (art. 

334, § 8º, do CPC).

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do art. 355, I, do 
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Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2018-CNPar

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, MMª Juíza Substituta e Diretora do 

Foro da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, e uso 

de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o bel. Wesley Jorge da Silva, brasileiro, portador do RG n. 

19883323 SSP-MT e do CPF n. 026.979.351-85, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, da segunda Secretaria 

desta Comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

São Félix do Araguaia, 21 de fevereiro de 2018

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta e Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140176 Nr: 2556-48.2017.811.0017

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PWdJS

 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 140176

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente, através da Defensoria Pública, para que 

informe o endereço atualizado do executado no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 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.: 20239 Nr: 1137-37.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmir Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 20239

 Decisão

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Sem prejuízo, expeça-se carta de intimação, nos moldes requeridos às 

fls. 65.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

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

de direito.

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.: 38228 Nr: 2057-06.2013.811.0017

 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: Fabricia Bezerra Cavalcante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Ante as ausências registradas, REDESIGNO a 

presente oralidade para o dia 08 de maio de 2018, às 16h40min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor proceder as 

intimações que se fizerem necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134794 Nr: 1325-20.2016.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gentil Rego

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Ante as ausências registradas, REDESIGNO a 

presente oralidade para o dia 08 de maio de 2018, às 15h40min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor proceder as 

intimações que se fizerem necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140586 Nr: 2826-72.2017.811.0017

 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: Elenise Aparecida Erthal, Edilson José Erthal, Edenilza 

Maria Erthal, Diego dos Santos Erthal, Heliana dos Santos Erthal, Poliana 

dos Santos Erthal, Hellen Caroline dos Santos Erthal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Hélio Erthal

 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 140586

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte requerente, através da Defensoria Pública, quanto a 

determinação constante na decisão de fl. 35.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 389 de 416



 Cod. Proc.: 141304 Nr: 3256-24.2017.811.0017

 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: THLC, JVLdS, JWLdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141304

Sentença

Vistos em correição.

THYELEN HORRANA LOPES CRUZ, representando o menor José 

Wellington Lima de Sousa Filho, e JOSÉ WELLINGTON LIMA DE SOUSA 

FILHO, devidamente qualificados, ingressaram com o presente pedido de 

Homologação de Acordo Extrajudicial de Alimentos, Guarda e Visita, 

referendados pela Defensoria Pública (fls. 03/04).

 A inicial foi recebida, determinando-se a abertura de vistas dos autos ao 

Ministério Público (fl. 13).

O Parquet manifestou-se favoravelmente a homologação do acordo (fl. 

14).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Preliminarmente, verifico que não houve apreciação do pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte requerente.

 Assim sendo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, pois em consonância com os pressupostos do artigo 98 e 99, 

§3.º, do CPC.

Pois bem. Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial referendado 

pela Defensoria Pública, acostado aos autos às fls. 03/04.

 Tendo em vista que a conciliação é princípio basilar do processo civil e a 

possibilidade do Juiz homologar autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza ou valor, consoante artigos 725, VIII, 784, IV, e 515, III, do Código 

de Processo Civil.

 Considerando que o presente processo se inclui entre os casos em que é 

possível a solução da controvérsia por meio de transação.

 Considerando, ainda, que foi devidamente colhida a opinião favorável do 

nobre representante do Parquet, não vejo óbice quanto a sua 

homologação.

 Dispositivo

 Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial firmado 

pelas partes às fls. 03/04, razão pela qual julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que os requerentes são beneficiários da 

assistência judiciária gratuita.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

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

 Após, com as baixas de estilo, arquive-se com as cautelas necessárias.

 São Félix do Araguaia/MT, 12 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12644 Nr: 1464-21.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Luiz da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 CÓDIGO: 12644

Vistos em Correição, etc.

 Cumpra-se o já determinado em fls. 162, no segundo parágrafo.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14471 Nr: 1313-21.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Mozart Franco dos 

Santos, Elicélio Américo da Silva, Luiza Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198, Débora Simone Santos Rocha Faria - OAB:4198/MT, 

Djanir Américo Brasiliense - OAB:7382/MT

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as e/ou, se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 19 de setembro de 2017.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42814 Nr: 94-89.2015.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Rodrigues de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Holenverger - 

OAB:17584, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 42815

Vistos em correição.

 INTIMEM-SE as partes para informaram, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pretendem produzir outras provas, caso entendam cabível ao julgamento 

da causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão.

 Caso tenham interesse na produção de prova oral, que apresentem o rol 

de testemunhas no mesmo prazo.

 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 

deliberação.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 7 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134349 Nr: 1034-20.2016.811.0017

 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: Massa Falida de Banco Morada, Rubem Pereira da Silva 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Rezende Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Salomão Neto - 

OAB:188131/RJ, Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo - 

OAB:65541/RJ, Mariana Barcellos - OAB:97750/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134349

Vistos em correição, etc.

Apresentados os embargos monitórios (fls. 366/405), intime-se a parte 

Embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 
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do art. 702, §5° do CPC.

Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, tornem-me os autos 

conclusos para análise meritória dos embargos.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134476 Nr: 1127-80.2016.811.0017

 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: Simone Teresinha Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A, Marcos Vinicius Lucca Boligon - 

OAB:12099-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

CODIGO 134476

 Vistos em correição.

 INTIMEM-SE as partes para informarem, 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.

 Caso tenham interesse na produção de prova oral, que apresentem o rol 

de testemunhas no mesmo prazo.

 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 

deliberação.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139501 Nr: 2139-95.2017.811.0017

 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: Fátima Rosa Vilela de Oliveira, Sindoval Sousa de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 139501

 Vistos em correição.

 Certifique-se a Serventia se as partes foram intimadas da r. sentença.

 Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação, e, em contínuo, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 14/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141187 Nr: 3182-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tadeu Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Viana Dari, Eduardo Pereira Dary, Reni 

da Água Boa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ravel Maldi Borges - 

OAB:MG0062248

 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 141187

 Decisão.

 Vistos em correição.

 Na decisão à fls. 75/76, foi determinada a intimação da parte autora para 

que emendasse a petição inicial, retificando o valor da causa 

correspondente à área do imóvel objeto da lide, com a complementação do 

pagamento das custas iniciais.

 Em contínuo, o requerente manifestou-se nos autos informando que a 

área em litígio que fora grilada teria somente 500 (quinhentos) hectares, 

recolhendo a complementação das custas iniciais com nisso (fl. 77).

 Ocorre que, o autor alega na inicial ser proprietário e possuidor de cinco 

imóveis rurais confrontantes, objeto das matrículas n.º 15.297, 15.298, 

15.299, 15.300 e 15.301. Ao passo que no petitório supracitado (fl. 77), 

restringiu-se a informar que a área em litígio seria de 500 (quinhentos) 

hectares dentro da sua propriedade como um todo, sem descrever a sua 

localização e confrontações. Em outras palavras, não definiu qual desses 

imóveis a área em litígio integra.

 Ora, imprescindível que o autor defina a localização exata da suposta 

área turbada, discriminando em qual dos imóveis objeto das matrículas 

acostadas a inicial a mesma está inserida, bem como os limites e 

confrontações.

 Somente assim será possível aferir o preenchimento dos requisitos legais, 

tais como, o exercício efetivo da posse pelo requerente na área e a 

existência de atos de turbação.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 quinze) dias, 

promova adequadamente a emenda da inicial, indicando com precisão a 

localização da área em que se pleiteia a proteção possessória, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 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.: 141187 Nr: 3182-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tadeu Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Viana Dari, Eduardo Pereira Dary, Reni 

da Água Boa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ravel Maldi Borges - 

OAB:MG0062248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS ID N°137269

Decisão.

Vistos em correição.

Trata-se de Interdito Proibitório, cujo pedido liminar foi indeferido na 

decisão de fls. 39/40.

 A citação da parte requerida não foi possível, pois o autor não recolheu a 
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diligência do oficial de justiça.

 Em contínuo, foi determinada a intimação do requerente para providenciar 

o pagamento da referida diligência, sob pena de extinção do feito (fl. 45). 

Tal decisão foi disponibilizado no DJe de 30/08/2017, com data publicação 

em 31/08/2017, nos termos do artigo 224, §2.º, do CPC.

 O requerente atravessou petitório nos autos sem cumprir a determinação 

anterior, deixando de recolher a diligência do oficial de justiça para fins de 

citação da parte requerida (fl. 46/47), providencia que lhe incumbe com 

vistas ao andamento do feito.

Com isso, INTIME-SE PESSOALMENTE o requerente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, recolha a diligência do oficial de justiça, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, c/c §1.º, do CPC.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 12/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6654 Nr: 10-94.1992.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Manoel Machado Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Ribas - OAB:2793-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a Drª. 

Advogada Viviane Ceccato, OAB n°16.964 a restituir os autos em cartório, 

no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16171 Nr: 454-68.2008.811.0017

 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: Tereza Luz Aguiar

 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

 Despacho

 Vistos em correição.

 Verifica-se que, atendendo a decisão de fls. 17/118, houve a expedição 

dos respectivos RPV´s.

 Assim, aguarde-se a comunicação nos autos do depósito dos 

respectivos valores, para fins de expedição do Alvará de levantamento.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 06/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31288 Nr: 2529-12.2010.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro da Chagas Pereira

 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 N.º 31288

Vistos em correição, etc.

 Ciente do retorno dos autos. Proceda-se ao necessário para o 

arquivamento do feito, atendando-se para eventuais valores a serem 

levantados, e/ou custas à serem recolhidas.

 Às providencias, expedindo-se com eficiência o necessário.

 São Félix do Araguaia – MT, 09/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32343 Nr: 992-44.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gilvanilson da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, OAB n° 10.296 a restituir os 

autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33175 Nr: 1885-35.2011.811.0017

 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): Maria do Carmo Gonçalves Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 Código N.º 33175

Vistos em correição, etc.

Ciente do retorno dos autos.

Intimam-se as partes para, no prazo legal, requerer oque entender 

necessário para o andamento do feito.

Às providencias, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37602 Nr: 1493-27.2013.811.0017

 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: Gilvan Gonçalves Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12.124, Sergio Barros Alves Lima - OAB:16..747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial e, por consequência extingo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
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que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento a condição suspensiva 

de exigibilidade disposta no artigo 98, parágrafo 3.º, do Código de 

Processo Civil, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita. 

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, 

19/02/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38541 Nr: 2317-83.2013.811.0017

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS, GSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a Drª. 

Advogada Viviane Ceccato, OAB n°16.964 a restituir os autos em cartório, 

no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132710 Nr: 2344-95.2015.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a Drª. 

Advogada Viviane Ceccato, OAB n°16.964 a restituir os autos em cartório, 

no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134296 Nr: 998-75.2016.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Aquino de Azambuja Filho

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

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado Rogério Caetano de Brito, OAB n°16.581 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140157 Nr: 2545-19.2017.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danillo Gonçalves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB n° 24.310 a restituir os autos 

em cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 20 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

LATICINIOS MUTUM LTDA - ME, CNPJ: 07941985000107. atualmente em 

local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

Luzitano Supermercado LTDA em face de Laticínios Mutum Ltda-ME, no 

valor de R$ 37.364,79 (trinta e sete mil e trezentos e sessenta e quatro 

reais e setenta e nove centavos).Despacho/Decisão: Autos nº: 

615-87/2012 (Cód. 51115)Vistos em correição.Chamo o feito a ordem para 

corrigir erro material existente na decisão de fls. 26/27, para conste o 

nome do exequente Luzitano Supermercado Ltda ao invés de Pagliuca & 

Cia Ltda-Me.Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC), sob pena do oficial 

munido da segunda via do mandado proceder a imediata penhora de bens 

e suas avaliações, lavrando-se o respectivo autos de tais atos, intimando 

na mesma oportunidade, o Executado (art. §1º, do art. 652 do CPC), 

fazendo a ressalva. No caso de pagamento no início da ação, fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da execução (art. 652-A, 

do CPC). Destaco por oportuno, que no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

652-A, parágrafo único).DEFIRO as benesses previstas no art. 172, e 

seus respectivos parágrafos, do CPC. Intime-se.Cumpra-se. Porto 

Esperidião, 17 de setembro de 2012Edna Ederli CoutinhoJuíza Substituta.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FATIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS, digitei. Porto Esperidião, 13 de setembro de 2017.Joel 

Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.205/CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 12874-26.2017.811.0006

 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): Danubil Novaes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002
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 Código n. 62365Vistos.O representante do Ministério Público Estadual 

ofereceu denúncia em desfavor de Danubil Novaes da Silva, 

imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006. Às fls. 31/32 foi determinada a notificação do indiciado para 

oferecer, no prazo de 10 (dez) dias, defesa preliminar à denúncia 

ofertada pelo parquet, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei n. 11.343/2006. 

(...)RECEBO a presente denúncia em desfavor de Danubil Novaes da Silva, 

devidamente qualificado nos autos, nos termos em que foi proposta pelo 

Ministério Público Estadual, devendo o feito continuar sua marcha, com a 

consequente instrução processual. Nos termos do art. 56 da Lei n. 

11.343/2006, designo audiência de instrução e julgamento para data mais 

próxima disponível em pauta, qual seja, dia 20 de março de 2018, às 

16h50min.Cite-se o acusado pessoalmente para, caso queira comparecer 

ao ato.Depreque-se o interrogatório do acusado.Intime-se o Defensor 

constituído, bem como as testemunhas oportunamente arroladas pelas 

partes. Requisitem-se todas as testemunhas policiais para que 

compareçam ao ato instrutório.Notifique-se o Ministério Público Estadual. 

Expeça-se o necessário com urgência para a profícua realização do 

ato.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências. Porto Esperidião-MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 761-60.2014.811.0098

 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: JRdLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdSdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erêndirah Máxima de Balbino e 

Trindade - OAB:22046, GISELDA DE ANDRADE RODRIGUES - 

OAB:17410/O, Sandra Marisa Balbino da Trindade - OAB:74307MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - 

MT, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - OAB:74307B, Valeria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 Código: 54285

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 24 de abril 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, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12360 Nr: 875-34.2006.811.0080

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. F. Soares - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 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.: 16754 Nr: 1364-66.2009.811.0080

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

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

 PARTE AUTORA: João Nalvir Costa

 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.: 12758 Nr: 1254-72.2006.811.0080

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlan Pereira Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Norton Mussalan Ferreira - OAB:20.035-O

 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.: 13857 Nr: 990-21.2007.811.0080

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Lima de Oliveira

 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.
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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.: 15837 Nr: 458-76.2009.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlan Pereira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42325 Nr: 1704-63.2016.811.0080

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGGF-INDUSTRIA E COMERCIO. DE MADEIRAS 

LTDA - ME, GENECI GARCIA DE FREITAS, AQUINO GARCIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGGF-INDUSTRIA E COMERCIO. DE 

MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 03382497000148. 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: 06/09/2016.

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

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT em face de AGGF-INDUSTRIA E 

COMERCIO. DE MADEIRAS LTDA - ME, GENECI GARCIA DE FREITASE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de O 

Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível 

de R$ 40.572,61 (Quarenta Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e 

Sessenta e Um Centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida 

Ativa nº.20157086., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7086/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 44.629,87

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12298 Nr: 799-10.2006.811.0080

 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: Antonio Ferreira Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13763 Nr: 897-58.2007.811.0080

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

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

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17099 Nr: 285-18.2010.811.0080

 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: Amadeus Bento da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

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.: 17538 Nr: 728-66.2010.811.0080
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Câmara Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19083 Nr: 879-95.2011.811.0080

 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: Manoel Vieira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

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.: 30448 Nr: 423-14.2012.811.0080

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-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.: 30553 Nr: 546-12.2012.811.0080

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia da Rosa Gnoatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 526-50.2014.811.0080

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildomar Vicente Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18586 Nr: 383-66.2011.811.0080

 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: JANDIRA DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 274-79.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->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: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte exequente para 

prosseguir no feito ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 2515-94.2014.811.0079

 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: Idalina Feitosa Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO OLIVEIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056 

OAB/MT

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 2515-94.2014.811.0079

 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: Idalina Feitosa Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO OLIVEIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056 

OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerida para 

prosseguir no feito ou requerer o que entender de direito, conforme a 

Decisão Judicial, datada do dia 15/02/2018, abaixo transcrita.Vistos em 

correição.SECRETARIA: atualizar Apolo para constar advogado do polo 

passivo. Após, intimar por impulso.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, 

just i f icando, objet iva e fundamentadamente. Int .Vis tos em 

correição.Analisando as petições de REF 41 e 42, observo que as partes 

não especificaram o que pretendem com a produção de prova 

testemunhal, em inobservância à decisão de REF 37.Esclareço que deve a 

parte indicar as provas que efetivamente pretende produzir, 

demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta ao juízo 

determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou relevância 

alguma nos autos.Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova 

testemunhal, deve a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar 

uma determinada alegação feita na inicial ou na contestação e que resta 

controvertida.Em homenagem à colaboração processual, deixo de 

indeferi-las, concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta 

especificação.Aguardar decurso do prazo.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 2844-85.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, EM CORREIÇÃO etc.

 1. DEFIRO o pedido ministerial, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória para oitiva da testemunha André Luiz Silveira.

2. Diante do pico de energia elétrica ocorrido na presente audiência o CPU 

deu problema, não sendo possível proceder a audiência por meio do 

sistema de gravação em mídia, desta forma REDESIGNO a presente 

oralidade para o dia 16 de maio de 2018, às 13h.

 3. Saem os presentes devidamente intimados. Requisite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-35.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO 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 
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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 

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 
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(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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-95.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN VANESSA LEAL ARAGAO RODRIGUES (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 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 

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 
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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 

Juíza Substituta
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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 

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 
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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 

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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requerida ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o pagamento do valor da 

Requisição de Pequeno Valor. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-14.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BEATRIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte requerida efetuar o 

pagamento do valor da condenação. MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-14.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010061-14.2015.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Parte EXEQUENTE: SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ Parte EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT RIO BRANCO, 21 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): EXEQUENTE: SILVIO JOSE COLUMBANO 

MONEZ Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão de Id. 11696021, no processo acima indicado. Atenciosamente, 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-96.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010396-96.2016.8.11.0052 REQUERENTE: LEIDIANE FERREIRA ALMEIDA 

REQUERIDO: OI 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 OI S/A. 

Alega a parte requerente que é cliente da parte requerida por possuir 

plano OI FIXO – Franquia 200 Minutos e OI VELOX residencial de 10 Mega, 

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. Alega a 

parte autora que no dia 16/11/2016, o serviço contratado ficou inativo. Em 

que pese a parte requerida após solicitado o chamado a requerida 

resolveu o problema, não comprovou o alegado, demonstrando que houve 

a ausência da prestação do serviço. Portanto, os fatos não dependem de 

prova e passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I 

do artigo 355 do CPC. 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 

em 16/11/2016. 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 dia 04/06/2013 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à 

parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três 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. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79888 Nr: 445-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 77858 Nr: 3988-57.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO MAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 72594 Nr: 1158-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BASTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 78664 Nr: 4347-07.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Ferreira Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-40.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REVELINO MANOEL DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL CONSIGNACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 16:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-55.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE HUZI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO STANGARI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 17:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-56.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUSONIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 17:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83761 Nr: 2111-19.2017.811.0053

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO tal pretensão pelas razões expendidas até aqui.Considerando, 

por outro lado, a expectativa da parte autora pelo bloqueio de valores 

como forma de cumprimento incontinenti da ordem liminar, DETERMINO seja 

intimado, pessoalmente, o Governador do Estado e o Secretário de Saúde 

do Estado, para cumprirem, imediatamente, a obrigação assinalada na 

decisão judicial e tomarem ciência do teor desta decisão, 

encaminhando-se, em seguida, cópia integral dos autos ao Ministério 

Público para as providências pertinentes, caso não se informe o 

cumprimento da ordem dentro do prazo de 72 horas da intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84554 Nr: 183-96.2018.811.0053

 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: BLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARQUES SOLANO 

ROSA - OAB:24395/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC/2015).

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo ao Requerente as isenções previstas no art. 98 do CPC/2015. 

Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20/03/2018 às 10:30 horas.

INTIMEM-SE as partes.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69538 Nr: 1091-95.2014.811.0053

 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VANDA FERREIRA DE CAMPOS, MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0, RAUL AUGUSTO ALVES - OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 3362-0855 ou 99620-7473) 

como Defensor Dativo da parte CURADOR 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 Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84603 Nr: 201-20.2018.811.0053

 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: ALEXANDRA GIOVANA JESUS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 209-94.2018.811.0053

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.MONTEIRO-IND. E COM. DE ALIMENTOS-ME, 

ORIVAM MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a parte requerida por Aviso de Recebimento para, no prazo de 

cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 8º da LEF) 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da 

mesma Lei).

 Não pago o débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em 

qualquer bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora 

conter, também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada 

por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 844 

do CPC.

O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias (art. 16 LEF).

Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84632 Nr: 216-86.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EVANGELISTA DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.Após 

executada a medida liminar, cite-se o requerido para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que 

equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo 

depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada 

com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação 

dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8102 Nr: 210-02.2006.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o acusado era patrocinado pelo DPE, bem como houve 

recente fechamento da mesma nesta comarca, proceda a Secretaria a 

nomeação de defensor dativo ao requerido.

Deverá o defensor ser cadastrado no Sistema Apolo, e intimado para o rito 

do art. 422 do CPP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9663 Nr: 137-93.2007.811.0053

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AIRTON PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que após o recebimento do email de folhas 88 agendando pericia 

para 2019, faço os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9843 Nr: 297-21.2007.811.0053

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. MOSCHINI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Mendonça Costa Lima - 

OAB:14655/MT, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, 

Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Fialho Blessmann 

- OAB:OAB/DF 28.555, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, 

Othon Fialho Blessmann - OAB:2737-B

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Exequente, por meio de seu causídico, para que, no 

prazo de 05 (cinco dias), manifeste-se instruindo o pedido de fls. 498, com 

a memória discriminada e atualizada do valor do débito, bem assim da 

certidão de inteiro ter do imóvel indicado à penhora.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10762 Nr: 1183-20.2007.811.0053

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ODENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Sub-Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Zamproni Branco - 

OAB:OAB/RO 2062

 Vistos etc.

Fls.: 52-53: INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar substabelecimento ou procuração, com poderes específicos 

para o(a) beneficiário(a) indicado(a) proceder com o levantamento de 

valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 705-07.2010.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA, PAULO 

CESAR DE FARIAS, JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, ELEONOR 

CRISTINA FERREIRA, WEVERTON PEREIRA DA COSTA, CARLOS SERGIO 

DE FARIA, JOSE FERREIRA DA SILVA, GERALDO PANSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Regis de Lima - 

OAB:3903

 .DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, necessário 

se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto a 

suposta prática do delito tipificado no art. 262 do Código Penal, e a 

consequente EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE dos requeridos, nos termos do 

art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V, ambos do Código Penal.Por se tratar de 

forma análoga a extinção de punibilidade, dispenso intimações.Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Ao arquivo com baixa na distribuição. Notifique-se o 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 49704 Nr: 881-49.2011.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DE BRITO, SUELY RODRIGUES 

DE PAULA

 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 14h30min.

No mais, mantenho a integralidade da última decisão proferida nestes 

autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52498 Nr: 249-86.2012.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANE RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:12937, FABIULA L. VANI DE OLIVEIRA - OAB:10887, 

Izonildes Pio da Silva - OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edezio Lima Fernandes - 

OAB:17.309

 Vistos etc.

Nada a ser apreciado ou reconsiderado. Reporto-me à decisão 

anteriormente exarada (fls. 144).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63877 Nr: 272-95.2013.811.0053

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RONEY DE LARA PINTO, PAULO HENRIQUE DE 

LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanuza Erruan Rocha Porofo - 

OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Município de Santo Antônio do 

Leverger, desta feita deve se dar com base no art. 534 do CPC/2015.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do CPC/2015, intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 Se não houver impugnação, expeça-se o necessário para a requisição de 

pagamento de pequeno valor – RPV ou precatório, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 § 3º, inciso I e II, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8440 Nr: 513-16.2006.811.0053

 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: ADRIANO GOUVEIA MORAES, FERNANDO GOUVEIA 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE MAGALHÃES ou 

Espólio de Antonio Marcos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIACARVALHO 

- OAB:OAB/MT 6.413, Jussianney Vieira Vasconcelos - 

OAB:11.287/MT, Washington da Silva Vilela - OAB:5.816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:9709

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Marcos de 

Magalhães, aludindo omissão na sentença de fls. 167-169, quanto à verba 

honorária do Advogado dativo.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o Embargante. Efetivamente não houve a previsão judicial 

acerca da verba honorária a que faz jus o patrono do Embargante. Cediço 

que todo trabalho deve ser remunerado. Diante disto, mister sua 

apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos por Antônio Marcos de Magalhães, e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a verba honorária, em benefício do 

Advogado do Requerido, em 8 URH (R$ 4.033,68), valor correspondente a 

data da nomeação.
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Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35388 Nr: 1410-39.2009.811.0053

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35388 Nr: 1410-39.2009.811.0053

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte REQUERIDA APARECIDO PEREIRA DE MORAES, 

para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62299 Nr: 1660-67.2012.811.0053

 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: MARIA AUXILIADORA FALÇÃO APOITIA, Espólio de 

ELBIO JOSÉ APOITIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Jr. - OAB:7.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000030-80.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000030-80.2017.8.11.0053 REQUERENTE: MARIO SILVERIO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038679-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DA COSTA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1038679-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAYCON DA 

COSTA MIRANDA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se a sua análise. Logo de início, mister 

reconhecer a absoluta incompetência deste Juizado Especial para dirimir a 

quizila ora sub judice. Com efeito, consoante a regra do art. 292, II, do 

Código de Processo Civil, quando o litígio versar sobre rescisão contratual, 

o valor da causa deverá ser aquele previsto no contrato. In casu, 

denota-se que o contrato foi estipulado em altas cifras. Isto sem contar os 

demais pedidos acessórios, cuja soma de seus valores (CPC, art. 292, V e 

VI) ultrapassaria, em muito, o valor de alçada deste Juizado Especial. 

Assim, a extinção deste processo sem a resolução de seu mérito é a 

medida a ser imposta, à luz do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Neste 

sentido: TJ/MT, Recurso n.º 5877/2010, Rel. José Zuquiom Nogueira. 

Ementa: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - VÍCIOS DE CONTRATO - 

VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A parte autora deverá observar prescrição da norma 

processual, quando do ajuizamento da ação, inclusive quando da 

atribuição ao valor da causa, para o fim de fixação da competência, 

observando ao disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Tratando-se de 

validade, modificação ou rescisão de negócio jurídico o valor atribuído à 

causa será o valor do contrato, conforme ao disposto no art. 259, V, do 

CPC”. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO o presente processo sem a resolução de seu mérito, à luz do 

art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 1319-78.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, AGNALDO 

ALBERTO NASCIMENTO, ÉLCIO ANTÔNIO DOS SANTOS, CARLOS 

ROBERTO BIANCHI, MARA CRISTINA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1319-78.2015.811.0039. CÓDIGO Nº. 63366.Vistos.Consigo 

que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 
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princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.Ressalte que, 

comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se localizar o réu, 

tendo as possibilidades de localização pela parte se esgotado e, nos 

moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, 

poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de situação 

excepcional. No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter 

envidado esforços no sentido de localizar o endereço do requerido, 

tampouco de terem se esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de Ref. 46.Assim, intime-se o exequente para dar o 

devido impulsionamento no feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, III do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75648 Nr: 304-06.2017.811.0039

 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): GILMAR BIANCO TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de 

referência nº. 05, determinando a anulação da sentença prolatada, e 

prosseguimento do feito, intimando a parte autora para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Intima-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70798 Nr: 1542-94.2016.811.0039

 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: MARIA VICÊNCIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Nº. 1542-94.2016.811.0039.

Código Nº. 70798.

Vistos.

Redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima 

disponível na pauta sendo esta no dia 12 de março de 2018, às 13:30 

horas, devendo as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

Intima-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.: 71024 Nr: 1657-18.2016.811.0039

 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: JOSE CARDOSO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº. 1657-18.2016.811.0039.

Código nº. 71024.

Vistos.

Conforme pleito em referência nº.30, 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, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72698 Nr: 2533-70.2016.811.0039

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 .Assim, logo após, a parte autora, manifestou-se no feito requerendo 

cumprimento de sentença dos alimentos em mora, sob pena de penhora 

online, referente ao mês de setembro e outubro de 2017, no valor de R$ 

587,50 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nos 

termos do artigo 528, §8º e 523, ambos do Código de Processo Civil. 

Também requereu cumprimento de sentença dos alimentos em mora, 

referente aos meses de novembro de 2017, dezembro de 2017 e janeiro 

de 2018, sob pena de prisão civil (arts.528, caput e §§ 1º e 3º c.c 531, 

ambos do Código de Processo Civil).Desta maneira, inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade da Justiça em sua integralidade, consoante 

preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Cite-se a 

executada nos termos da presente ação, para, no prazo de 03 (três) dias 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, comprovar que já o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretado 

expropriação de bens e sua prisão civil.Após, notifique-se o 

representante ministerial e voltem os autos conclusos. 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74910 Nr: 3556-51.2016.811.0039

 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: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS, IZAIAS TAVARES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3556-51.2016.811.0039.

Código nº. 74910.

Vistos.

Conforme pleito em referência nº.19, 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, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64558 Nr: 1767-51.2015.811.0039

 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: RICARDO CESAR PANÍAGUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, RONI LUIZ MULLER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Considerando a manifestação de ref. 48, bem como a juntada de 

correspondência de ref. 42, na qual informa que o requerido estava 

ausente, defiro o pleito do autor acerca da expedição de carta precatória.

Destarte, expeça-se carta precatória, a qual deverá ser retirada em 

cartório pela parte requerente, que posteriormente deverá comprovar a 

distribuição da mesma nos presentes autos, em 30 (trinta) dias, haja vista 

tratar-se de processo com custas.

Destarte, a missiva deverá ser expedida com finalidade de citação da 

parte requerida Roni Luiz Muller no endereço declinado na inicial, para 

responder a presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 285, 2ª parte e 319).

 Às providencias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66038 Nr: 2288-93.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEIA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ALESSANDRA 

FERREIRA - OAB:18996/O, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391

 Código nº 66038

Vistos, etc.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

SIDNEIA MOLINA .

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não 

juntaram documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 07 de março de 2018, às 16h00min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 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 Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de outubro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69803 Nr: 1164-41.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº. 1164-41.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 69803.

Vistos.

Conforme banco de dados dos peritos cadastrados no Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nomeio como perito, independentemente de 

termo de compromisso, (art. 466, CPC) o Dr. Alexandre Isernhagen, 

engenheiro de segurança do trabalho, cujo endereço é Rua Marechal 

Deodoro, 1001, Edifício Saint Germain, apto 1201, Centro, Cuiabá-MT, 

Telefone n.º (65) 9983-8899, cujo e-mail é: isernhagen@terra.com.br, 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, bem como 

intimar o expert desta nomeação.

Após, cientifique-se pessoalmente o periciando e ao seu responsável 

legal acerca da data designada nos termos do art. 501, § 4º, CNGC/MT.

Para o expert nomeado, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela 

Corregedoria-Geral da Justiça fixo honorários periciais no valor R$ 740,00 

(setecentos e quarenta reais), haja vista a complexidade do exame e ao 

local de sua realização a qual será custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, intime 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70917 Nr: 1583-61.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SARAIVA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1583-61.2016.811.0039.

Código nº. 70917.

Vistos.

Intime-se, o embargante para que efetue o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Transcorrido mencionado prazo sem o recolhimento das custas, 

REMETAM-SE cópias do cálculo e da guia de recolhimento à Fazenda 

Pública Estadual, para os fins de mister.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71992 Nr: 2148-25.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

QUATRO MARCOS LTDA., MARIA HELENA SERDEIRO DE ALVIM COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 409 de 416



OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2148-25.2016.811.0039. CÓDIGO Nº. 71992.Vistos.Consigo 

que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.Ressalte que, 

comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se localizar os réus, 

tendo as possibilidades de localização pelas partes se esgotado e, nos 

moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, 

poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de situação 

excepcional. No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter 

envidado esforços no sentido de localizar o endereço da requerida, 

tampouco de terem se esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de Ref. 45.Assim, intime-se o exequente para dar o 

devido impulsionamento no feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, III do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73605 Nr: 2947-68.2016.811.0039

 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: RTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:OAB/MT 22608/O

 Vistos.

Tendo em vista a juntada de contestação, intimem a autora para que, caso 

queira, apresente a impugnação à contestação, no prazo legal.

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.: 81161 Nr: 2979-39.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RODRIGUES DE SOUZA 

01551293170, RENATA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2979-39.2017.811.0039.

Código nº. 81161.

Vistos.

Intime-se o exequente para que apresente nova planilha atualizada do 

débito, posteriormente, voltem-me os autos conclusos para apreciação, 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

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83381 Nr: 4141-69.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CASADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a juntada nos autos de defesa preliminar, remetam os 

autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que, caso 

queira, apresente manifestação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64412 Nr: 1720-77.2015.811.0039

 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: JOÃO VIDOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12.090-A, SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 AUTOS Nº. 1720-77.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 64412.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em referência nº.52, contra 

a decisão de referência nº. 48, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

citado comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

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.: 71022 Nr: 1655-48.2016.811.0039

 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: ISABEL ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº. 1655-48.2016.811.0039.

Código nº. 71022.

Vistos.

Conforme pleito em referência nº.40, intime-se a parte autora para 

manifestar-se requerendo o que entender direito, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.
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Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71276 Nr: 1792-30.2016.811.0039

 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: LUIZI ALVES MARCEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOSNIR DE OLIVEIRA BARBOSA CRIADO, 

ANDRÉ JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449, JÚLIO CEZAR MASSAM NICHOLS - OAB:MT 11270, 

PÂMELA CRISTINA CRIADO - OAB:OAB/MT 15.325

 Autos nº. 1792-30.2016.811.0039.

Código nº. 71276.

 Vistos.

LUIZI ALVES MARCEL ajuizou os presentes Embargos de Terceiro com 

pedido de Tutela de Urgência em desfavor de CLEOSNIR DE OLIVEIRA 

BARBOSA CRIADO e ANDRTÉ JOSÉ BARBOSA, objetivando a exclusão 

do nome da parte autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como condenar a requerida a efetiva transferência de propriedade 

junto ao Detran/MT.

Entrementes, em referência nº. 31, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 31), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 31 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72027 Nr: 2166-46.2016.811.0039

 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: FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, JOSÉ OTACILIO 

DE SOUZA DIODATO, WILSON CARLOS PISSOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Autos nº. 2166-46.2016.811.0039.

Código nº. 72027.

Vistos.

Trata o presente processo de Ação de Restituição dos Valores 

Empregados na Construção de Rede Elétrica Subsidiada e Executada por 

Particular ajuizada por Francisco Gilberto Mendes Rossi e José Otacilio de 

Souza Diodato em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A.

Realizada a audiência de conciliação, restou inexitosa.

Contestação apresentada no prazo legal (Ref. 26). Impugnação à 

contestação em Ref. 32.

Instados a apresentar provas que pretendiam produzir para comprovar os 

fatos alegados, manifestaram-se as partes pugnando pela produção de 

prova testemunhal.

Posto isso, defiro o pedido de produção de prova e Determino a 

designação de audiência de instrução e julgamento, para a data mais 

próxima da pauta, qual seja, dia 20 de junho de 2018, às 17:00horas, com 

intimação das partes para a oitiva das testemunhas indicadas.

 Notifiquem-se as partes, bem como seus procuradores para serem 

intimadas para comparecerem à solenidade, com as advertências legais.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75401 Nr: 179-38.2017.811.0039

 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: UNIVERSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDÚSTRIA – EXODUS I, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC], 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade, em consonância com o princípio da celeridade 

processual, intimem as partes para que, caso queiram, apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96531 Nr: 3396-06.2016.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JOSÉ SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA, 

AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA - EPP, INÁCIO JOSÉ WEBLER, CLETO 

WEBLER, CARLOS WEBLER, MARCIA WEBLER SCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/O

 Decido.Inicialmente, RECEBO o aditamento a inicial consoante ref. 31, 

devendo a presente Ação constar no Sistema Apolo como 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE.Inicialmente, proceda o Cartório Distribuidor a 

retificação do valor da causa, consoante peticionado à ref. 77, 

dispensando o autor do pagamento das custas em razão da gratuidade da 

justiça concedida pelo v. acórdão que julgou o Recurso de Agravo de 

Ins t rumen to  n º  1000519 -82 .2017 .811 .0000 .PROCEDA O 

CADASTRAMENTO dos advogados da parte requerida, consoante 
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procuração juntada à ref. 67, para que sejam intimados de todos os atos 

do processo sob pena de nulidade.DEFIRO o item “a” da petição de ref. 

78.Com a juntada do auto de Constatação, caso seja constatado a 

existência de Gado na área do autor, DEFIRO o item “B” da petição de ref. 

80 devendo o Senhor Gestor Judiciário proceder a imediata expedição de 

Ofício ao INDEA de Sapezal/MT para que informe no prazo de 15(quinze) 

dias a titularidade do gado fotografado, através da análise de sua 

marca.Após, com a chegada da resposta do INDEA, tornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos que dependam do presente 

auto de Constatação, saneamento do processo e designação de 

A u d i ê n c i a  d e  I n s t r u ç ã o  e  J u l g a m e n t o  c a s o 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 607-68.2015.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS JUST TRANSPORTES LTDA., BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/0, YUCATAN PAULO NUNES CERVO - 

OAB:MT20849/O

 Vistos etc.

Inicialmente, CERTIFIQUE nos autos o Senhor Gestor Judiciário o efetivo 

levantamento do Alvará Eletrônico n° 340789-6 / 2017 no Valor: R$ 

70.000,00 (setenta mil reais).

Certifique-se ainda se realmente houve a devolução do Alvará Eletrônico 

n° 340790-P / 2017

Valor: R$ 41.232,60 (quarenta e um mil e duzentos e trinta e dois reais e 

sessenta centavos).

Constatada a devolução do Alvará eletrônico conforme informado pelo 

autor, expeça-se novo Alvará na conta informada na ref. 101.

Por fim, proceda o cancelamento e exclusão das certidões colacionadas 

nos andamentos 105 e 106, eis que não pertencem a este processo, 

consoante verifica-se pelo número do Alvará eletrônico mencionado nas 

referidas certidões, devendo ser certificado nos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39000 Nr: 1293-36.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937 PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 Vistos etc.

Tendo em vista o saldo de valores depositados na conta vinculada ao 

presente processo informada à fl.338, expeça-se o Alvará de 

levantamento de valores para zerar a conta.

Expedido o Alvará e entregue a parte requerente, após tudo devidamente 

certificado nos autos, remetam-se imediatamente ao arquivo definitivo com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72049 Nr: 1599-34.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Marco André Honda 

Flores e Alexandry Chekerdemian Sanchik Túlio em face de Paulo Santos 

Vieira.

 Às fls. 99 consta certidão informando decurso de prazo sem 

manifestação dos exequentes.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário Relatório. Fundamento e Decido.

 A sequência de fatos processuais conduz inevitavelmente à extinção do 

processo por abandono da causa pela parte autora.

 Isso porque, consoante informa a certidão de fls. 99, os requerentes 

deixaram de impulsionar os autos, mesmo devidamente intimados para 

tanto.

 Considerando a situação narrada, a extinção do feito pelo abandono é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ante o exposto, e com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Atualizem-se os patronos de fls. 92.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100066 Nr: 1694-88.2017.811.0078

 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: RODRIGO DE FARIA, TAYLA LARA SCHERWINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DANTAS DE OLIVEIRA, CARTÓRIO DO 

1º OFÍCIO DE SAPEZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, o compromisso de compra e venda nada mais é que um 

contrato preliminar (ou compromisso de contrato), atualmente tratado nos 

artigos 462 a 466 do Código Civil. Apesar de ser um contrato dispensável, 

ou seja, não obrigatório, é comum de ser encontrado em operações de 

compra e venda de imóveis com o objetivo de propiciar maior segurança 

às partes no tocante ao preço ajustado e à forma de pagamento. Com 

efeito, verifico que no caso dos autos, a averbação na matrícula dos 

imóveis não causará prejuízos e tampouco a medida é plenamente 

reversível, uma vez que depende do julgamento de mérito da Ação 

rescisória Código 98520 atualmente em trâmiete nesta Comarca.Ex positis, 

CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA e determino ao Impetrado que 

proceda à averbação, à margem das matrículas nºs 2963 e 7267, do 

CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

firmado pelos Impetrantes, em 15/01/2017.Expeça-se Ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis para que proceda a presente averbação.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.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do 

CPC/2015.Certificado o Trânsito em Julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104088 Nr: 3694-61.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S S AGRO TRANSPORTES LTDA-EPP, FLAVIO CÉSAR 

SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS AUGUSTO GOULART 

LEMOS - OAB:44284, RISSIANE DAMIÃO DOS SANTOS KOECHE 
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GOULART - OAB:13.652 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39446 Nr: 1747-16.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO SCHECHELI, SERGIO PAULO 

SCHECHELI, MARIA INÊS SCHECHELI, CLAUDETE MARIA SCHECHELI, 

JOÃO VICENTE SCHECHELI, INGRID ANABEL DE BRITO SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, 

GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de homologação de aditivo de acordo entabulado entre as partes, 

com a consequente suspensão dos autos. Todos devidamente 

qualificados.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio 

jurídico encontram-se presentes no aditivo de acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Em consequência, com fulcro no art. 924, III, CPC, HOMOLOGA-SE O 

ADITIVO DE ACORDO havido entre as partes (fls. 600/601), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Defere-se a SUSPENSÃO na forma do art. 313, II, CPC. Remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada.

 Decorrido o prazo-limite para cumprimento do acordo sem quaisquer 

manifestações das partes, levantem-se eventuais constrições e 

arquive-se em definitivo.

 Custas e honorários como acordado.

 Proceda-se às alterações dos patronos das partes conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72818 Nr: 398-70.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLCIO ANTÔNIO PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - VALE DO SEPOTUBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Élcio Antônio Pelegrini 

em face de Unidade Vale do Sepotuba Ltda.

 Às fls. 217 consta certidão informando decurso de prazo sem 

manifestação nos autos pela parte autora.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A sequência de fatos processuais conduz inevitavelmente à extinção do 

processo por abandono da causa pela parte autora.

Isso porque, consoante informa a certidão de fls. 217, o requerente deixou 

de impulsionar os autos, mesmo devidamente intimado para tanto

Considerando a situação narrada, a extinção do feito pelo abandono é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Sem custas.

Intimem-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75183 Nr: 204-36.2014.811.0078

 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): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077-DF, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16338-MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por Banco HASBC Banck Brasil 

S/A – Banco Múltiplo em face Jonas Schaeffer Maggi.

O requerido não foi localizado para citação e, às fls.121, o requerente 

pugnou a desistência da ação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido

 No caso dos autos, como já verificado, não se perfectibilizou a 

triangularização processual. Com efeito, não tendo sido citado o réu, a 

homologação do pedido de desistência formulado pelo requerente é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art.485 inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Transitada em Julgado, na ausência de novos requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75357 Nr: 325-64.2014.811.0078

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A, DOW 

AGROSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE PELEGRINI - 

OAB:16.064 MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-B/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAIS - OAB:13878, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA PELEGRINI - 

OAB:10059/MT

 Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para a parte dispositiva da sentenca de fls. 

184/185 a ter a seguinte redação:“Ante o exposto, e considerando tudo 

mais que dos autos consta julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo 

Civil/2015..DETERMINO ao requerente que proceda ao correto descarte 

dos produtos químicos vencidos, em consonância com as normas de 

vigilância sanitárias e ambientais vigentes.Transitada em julgado, 

expeça-se o Alvará de Levantamento do perito e, após arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e anotações de praxe. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 
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estilo.Às providências.”OS demais parágrafos da sentença de fls. 184/185 

permanecem INALTERADOS.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75368 Nr: 335-11.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. MARQUEZIN E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ F. M. CASTIGLIONI - 

OAB:274.854 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra devedor solvente 

proposta por Gerdau Aços Longos em face de L. C. Marquezin e Cia Ltda 

- EPP.

 Às fls. 84 consta certidão informando decurso de prazo sem 

manifestação nos autos pelo Exequente.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A sequência de fatos processuais conduz inevitavelmente à extinção do 

processo por abandono da causa pela parte autora.

Isso porque, consoante informa a certidão de fls. 84, o requerente deixou 

de impulsionar os autos, mesmo devidamente intimado para tanto

Considerando a situação narrada, a extinção do feito pelo abandono é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Sem custas.

Intimem-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 1020-47.2016.811.0078

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VALERIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença, entendendo como devido o valor de R$ 

16.032,73, já incluída a verba honorária.

A parte exequente foi devidamente intimada consoante certidão de 

referência 16 em que consta: ” Certifico que o movimento 

"Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios", de 03/10/2016, foi 

disponibilizado no DJE nº 9873, de 05/10/2016 e publicado no dia 

06/10/2016, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO - OAB:12285, representando 

o polo ativo”.

Sendo assim, devidamente intimada a parte autora e deixando escoar o 

prazo sem manifestação, opera-se a concordância tácita com os valores 

apresentados na presente impugnação.

Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

executada às referências 10 e 11.

Proceda-se ao cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda à Senhora Gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103978 Nr: 3650-42.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN LUIS ANTUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI EMERSON ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às referência 28 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado à referência 28 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31801 Nr: 883-80.2007.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CORRÊA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584A/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pela JONAS CORRÊA 

DA SILVA em face de BRASIL TELECOM S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 204, decisão lançada informando a expedição de alvará de 
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levantamento e determinando a intimação do autor para se manifestar 

acerca da satisfação de seu crédito.

Às fls. 209, certidão informando decurso de prazo para manifestação 

supra.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o pagamento realizado, bem como os silêncio da parte 

autora quanto ao mesmo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o silêncio do autor em relação à referida petição, condeno 

o mesmo ao pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

respectivo patrono.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25119 Nr: 323-75.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Aguarde-se a devolução das cartas precatórias 

encaminhadas para inquirição das demais testemunhas. Com a devolução 

das respectivas missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às partes 

para apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 142-32.2016.811.0108

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES RUBIN PASQUALOTTO, OSVALDO 

LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, VINICÍUS DUARTE BARNES - OAB:OAB/RS 56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Magalhaes Ferrari - 

OAB:MT0013985B

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para dar 

andamento ao ato deprecado, no prazo de 30 dias. Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

origem no estado em que se encontra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010081-94.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO BORGES ARAGAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL UHREN (EXECUTADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010081-94.2016.8.11.0108 EXEQUENTE: 

DORIVALDO BORGES ARAGAO EXECUTADO: MARIA IZABEL UHREN 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: FERNANDO DE MATOS BORGES OAB: 

MT0011068A, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto a 

certidão negativa do Sr(a). Oficial de Justiça, juntada a estes autos. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL 001/2018-DF

O EXMO. SR. DR. JEAN PAULO LEÃO RUFINO – MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Foro da Comarca De Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão 

proferida no Pedido nº 2033/2017 – CIA 0725534-65.2017.8.11.0085, que 

autorizou esta Comarca a realizar o Processo Seletivo para Recrutamento 

de Estagiários, TORNA PÚBLICO, para ciência dos interessados, a 

abertura do processo seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível 

Superior na Comarca de Terra Nova do Norte-MT, visando o 

preenchimento de 03 (três) vaga para estagiário de nível superior, sendo 

duas vagas para formação em Direito e 01(uma) vaga para formação em 

Administração, bem como formação de cadastro de reserva. 1. O 

processo seletivo será regido pelo Edital n. 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n. 8813, em 17.5.2012. 

2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Diretoria do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, 

na Av. Cloves Felício Vettorato, nº 1000, Centro, no período de 26/2/2018 

à 09/3/2018, das 12h às 18horas. 3. A prova objetiva será aplicada no dia 

08 de abril de 2018, às 08h00min (horário de Mato Grosso), na Escola 

Estadual Norberto Schwantes, sito à Rua São Pedro, nº 266, nesta cidade, 

tendo a duração de 03 (três) horas e será elaborada conforme o conteúdo 

programático constante no Anexo I deste Edital. 4. O acompanhamento 

das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse 

Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 5. Para 

os candidatos concorrerem às vagas deverão estar regularmente 

matriculados em Universidades e Faculdades do Estado de Mato Grosso 

ou em Instituições de Ensino Superior à Distância – EAD, reconhecidas 

pelo Ministério da Educação-MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o 

terceiro semestre do curso de Direito ou administração. 6. Todos os atos 

relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 

resultados, serão disponibilizados no átrio do Fórum, no site do Tribunal de 

Justiça www.tj.mt.gov.br, ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

Em Terra Nova do Norte/MT, 21 de fevereiro de 2.018. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO - Juiz Diretor do Foro –

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61892 Nr: 936-88.2017.811.0085

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

 Designo audiência admonitória para o dia 07/03/2018, às 16:30 horas, 

face a ausência de data anterior na pauta.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 
 

EDITAL N. 4/2018-CA 
 

 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA VAGA DE 
ESTAGIÁRIO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTA 
COMARCA, NO  USO  DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 
Torna público o gabarito definitivo do Teste Seletivo realizado em 4.2.2018, a saber:  
 

QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 
01    X  21  X   
02  X    22 X    
03 X     23   X  
04  X    24 X    
05   X   25 X    
06  X    26    X 
07  X    27 X    
08    X  28    X 
09  X    29   X  
10 X     30   X  
11 X     31 X    
12   X   32    X 
13   X   33   X  
14 X     34    X 
15    X  35 X    
16    X  36  X   
17  X    37  X   
18   X   38   X  
19    X  39 X    
20  X    40  X   

 
Considerando o disposto no item 7.1 e seguintes do Edital n.º 19/2017-CA, a 
classificação dos candidatos é a seguinte: 
 

 

Ordem Nome Acertos Nota Situação 
01 Mateus Vinicius Machado 25 6,25 Classificado 
02 Jéssica Paula Garcia da Silva* 24 6,00 Classificada 
03 Rafaelli Oliveira Viana* 24 6,00 Classificada 
04 Gleice Aline Soares Almeida* 22 5,50 Classificado 
05 Drielly Poliana Fernandes da Silva* 22 5,50 Classificada 
06 Lindimara Pereira da Silva 20 5,00 Classificada 

 
*Conforme o disposto no item 7.3 o desempate entre a candidata classificada em 2ª 
lugar com a candidata classificada em 3ª lugar ocorreu através da análise do subitem “a” 
do referido item que diz “7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que: a) 
Tiver cumprido maior parte do curso”. 
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*Conforme o disposto no item 7.3 o desempate entre a candidata classificada em 4ª 
lugar com a candidata classificada em 5ª lugar ocorreu através da análise do subitem “b” 
do referido item que diz “7.3. Em caso de empate, será priorizado o candidato que: b) 
Apresentar melhor pontuação na prova de Português”. 
Os demais candidatos, por não terem alcançado a média estipulada no item 7.1 do 
mencionado Edital, foram automaticamente eliminados do certame. 

 
Considerando o disposto no item 8.1 subitem “c” do Edital n.º 19/2017-CA, ao 
resultado final do Processo Seletivo, caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à divulgação. 

 
De acordo com o item 8.2 do mencionado Edital, “os recursos deverão ser interpostos 
no Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Paranatinga, devidamente 
assinados.”  

 
Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 
do previsto no item 8.2, já mencionado. 

 
Determina-se a publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico, para 
conhecimento de todos os interessados, bem como em obediência ao princípio da 
publicidade. 
       
Paranatinga/MT, 21 de fevereiro de 2018. 
 
 
JORGE HASSIB IBRAHIM 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 
Alciene Aparecida Nunes Sacramento 
Membro da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – nº 01/2018. 
 
 
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, Dr. Fabio Alves Cardoso, Diretor do Foro da 
Comarca de Alto Taquari/MT, no uso de suas atribuições legais imposta pela Portaria n.º 4, 
de 9 de fevereiro de 2015, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, 
consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de  julho de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça e no Provimento nº 05/2015, de 22 de janeiro de 2015, da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado de Mato Grosso,  
 
RESOLVE:  
 
CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 
cidade de Alto Taquari, para participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de 
obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados na Vara Única ou no 
Juizado Criminal.  
 
1. Dos objetivos:  

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara Única ou Juizado Criminal, 
enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos das 
prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas;  

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 
financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que se 
adequem as exigências da Resolução n.º 154 do CNJ; 

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 
espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário; 

 
2. – Quem pode participar:  

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 
lucrativos e regularmente constituídas, desde que:  

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;  
b) Possuam sede própria na Comarca;  
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;  
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de 

prestação de serviços à comunidade;  
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;  
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f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 
substâncias psicoativas;  

g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.  
 
2.1 – Quem NÃO pode participar:  
a) Empresas privadas com fins lucrativos;  
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; c) 
Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 
superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações 
filantrópicas;  
d) Fundações e Instituições empresariais;  
e) Organizações internacionais;  
f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;  
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;  
h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 
Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.  
 

3. – Do prazo e local da inscrição: 
O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 23/02/2018 a 23/03/2018, sendo que o cadastro deverá ser enviado 
por meio eletrônico no e-mail da Diretoria do Foro da Comarca de Alto Taquari, 
(alto.taquari@tjmt.jus.br).  

 
4. – Da documentação:  

As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os documentos 
descritos no item 7.32.28 do Provimento n.º 05/2014-CGJ, quais sejam: 

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e 
registrado em Cartório; 

b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios 
ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública 
solicitante; 

c) número do CNPJ da entidade; 
d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas 

esferas federal, estadual e municipal. 
  
5 – Da Seleção e divulgação do resultado:  

5.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com 
a equipe da Diretoria do Foro e a Comissão para Cadastramento das Entidades, criada 
através da Portaria n.º 11/2015-DF.  

5.2. Após todo o procedimento (visita à entidade com a confecção do 
Relatório de visita constante no Anexo II e vista dos autos ao Ministério Público), será 
publicada a relação das entidades que tiveram os cadastros aprovados.  

 
6 – Apresentação do Projeto.  
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a) O Projeto deverá ser apresentado, em (2) duas vias, no prazo de 10 (dez) 
dias, no modelo previsto no Anexo III, contado do prazo da publicação das listas das 
entidades que estão com os cadastros regulares;  

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.  
7 - Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões referentes a este 
Edital, a Diretoria do Foro da Comarca de Alto Taquari e a Comissão para Cadastro das 
Entidades.  

 
O contato também pode ser através do tel: (66) 34961609/1706 ou do e-mail: 
alto.taquari@tjmt.jus.br. 

 
8 - Os casos omissos serão decididos por este Juízo.  
 
Alto Taquari-MT, 20 de fevereiro de 2018. 

   
  
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 
 

Formulário de Cadastro 
 
 

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome completo da instituição: 

 

CNPJ: 

Natureza jurídica: 

Endereço: 

Bairro: 

Município: 

Atividade principal da instituição: 

Nome completo do Diretor: 

CPF: 

Telefone residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Responsável pelo benefício: 

Assinatura do Diretor da instituição: 
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ANEXO II 
 

Modelo de Relatório de Visita 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO INSTITUTCIONAL 

Entrevistador: 

Instituição: 

 

Responsável pelo acompanhamento: 

Data:                                                                                Horário: 

 

1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 

1.1 - Nome: 

1.2 - Função: 

1.3 - Telefone: 

 

 

2 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

2.1 - Nome: 

2.2 - Função: 

2.3 – Telefone: 

2.4 - Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

(  ) Dias úteis (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Sábados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

Disponibilizado - 22/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10203 Caderno de Anexos - 8 de 15



 

3.1 – Períodos e Turnos  

 

(  ) Domingo (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Feriados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

Obs: 

 

3.2 – Número limite de vagas: 

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 

 

Obs: 

 

3.4 – Há período(s) de férias durante o ano? (interrupção dos serviços prestados) 

 

Obs: 

 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser oferecido ao prestador de serviços (vale transporte, alimentação, 

etc)? 

(  ) Não 

(  ) Sim, qual? 

 

 

4 – INSTALAÇÕES 

4.1 – Como é o acesso à instituição? 

(  ) Fácil 

(  ) Difícil 

Obs: 

 

4.2 – O espaço físico, em termos de estrutura, organização, segurança, mobiliário e manutenção são: 

(  ) Adequado 
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(  ) Razoavelmente adequado  

(  ) Precisa de melhorias 

Obs: 

 

 

4.3 – Em caso de necessidade, é oferecido ao prestador de serviços Equipamento de Proteção Individual 

(EPI)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Obs: 

 

 

 

4.4 – Em caso de emergência, há equipamentos de combate a incêndios disponíveis? 

(  ) Sim, quais? 

(  ) Não 

Obs: 

 

 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual o procedimento a ser adotado pela instituição? 

 

 

 

5 – ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITÓRIO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

ENSINO / CRECHE 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 
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1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

LIMPEZA / COZINHA 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

 

 

MANUTENÇÃO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

OUTROS 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
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Observações gerais: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Assinatura do Técnico responsável pelo Relatório e do Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO III 
 

Modelo orientado para Projeto 
 

1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 
1.1. Título do Projeto; 
1.2. Nome da Entidade; 
1.3. Endereço da Entidade; 
1.4. Presidente e/ou Diretor da Instituição 
1.5. Endereço do Presidente e/ou Diretor da Instituição 
1.6. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição 
1.7. Conta Bancária 

2 – Justificativa 

Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto na 

instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas envolvidas na 

instituição e quais áreas de atuação o projeto se voltará. 

 

3– Objetivos do Projeto 

Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los com os 

resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 

 

4– Público Alvo 

Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser beneficiado com o 

projeto. 

 

5– Impacto 

Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se destina, 

mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 

 

6– Recursos Materiais 

Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao objeto de aquisição, na 

existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se houver, e sendo estes 

legíveis, contendo nome de um responsável devidamente identificado e com validade no momento 

do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 
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ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 
 

Unidade Descrição Valor unid. Total 1 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
TOTAL 2 
 
Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 
soma da coluna Total 1 
 
7– Calendário de Execução do Projeto 

 

Atividade 2015 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

             

 

8- Recursos Humanos 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (RG, CPF e 

comprovante de residência) das pessoas que irão participar da respectiva execução; 

 

9 – Proficiência 

Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua proficiência. 

 

10 – Conclusão 

 
 
APENDICES 
 
REFERENCIAS 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 

 
PORTARIA N.º 09/2018-DF 
 
 
O  Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e Diretor 
do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência legal, 
 
                                            
CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC 
– Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão judiciário; 
 RESOLVE: 
 
I) ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados do mês de Março/2018 
das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo relacionados: 
 

 
 

Servidores 

Dias Servidor (es) Plantonista Telefone 
3 e 4 Marta Ferreira Santos de Paula (65) 99285 7971 

10 e 11  João Henrique (65) 99285 7971 
17 e 18 Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique (65) 99285 7971 
24 e 25  Mario Henrique de Almeida (65) 99285 7971 

28,29 e 30 Juscenil Alves Arruda Souza (65) 99285 7971 
31 Maria Sônia Duarte Viana (65) 99285 7971 

 
Oficial de Justiça 

3 e 4 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 
10 e 11  Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199 
17 e 18 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 
24 e 25  Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 

28,29 e 30 Welbson de Freitas Carvalho (65) 99985 1641 
31 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 

 
 

Juiz 

3 e 4 Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa (65) 99628 4620 
10 e 11 Helicia Vitti Lourenço (65) 99628 4620 
17 e 18 José Eduardo Mariano (66) 99918 1669 

24,25 e 28 Edna Ederli Coutinho (65) 99628 7867 
29,30 e 31  Ângela Maria Janczeski Goes (65) 99229 3445 

                                              
Cumpra-se, cientificando os servidores supra  mencionados. 
      
Araputanga - MT, 19 de fevereiro de 2018. 
 
 
          
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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